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Namens redactie en bestuur
Lean Hodselmans, hoofdredacteur

B
eter wordt het niet. 
Dat dacht ik nadat Buun 
2018 op een gegeven mo-
ment was uitverkocht. Een primeur, 

zeiden collega’s die het kunnen weten. De glamoureuze co-
ver met Huub Stapel en Chantal Janzen heeft zeker bijgedragen 

aan dat succes. Het is daarbij de kunst om de lezer met de inhoud 
in het regio-Venlo-hart te raken. Zodanig dat hij of zij niet kan wachten 

op het vervolg: Buun 2019 die je nu in handen hebt. Het lukte Finbar van 
der Veen om voor deze editie de ooit zo populaire Vrijbuiters weer bij elkaar 

te krijgen. Het was even schrikken toen hij een half boekwerk inleverde over die 
reünie in De Holtmühle in Tegelen. Er is  geen woord geschrapt omdat het prachtig 

geschreven epos een fraai tijdsbeeld met veel weetjes oplevert. Cultureel erfgoed! 
Daarover gesproken, de blogs van Tanja Nabben kregen die status dit jaar en daarom 

schreef zij op verzoek een erfgoedstukje voor Buun. Op het Zomerparkfeest speelden Baer 
Traa en Blackbird apart van elkaar de sterren van de hemel terwijl ze ooit samen de weg 
naar steeds meer roem insloegen. Mooi moment voor een vragenrondje. Nog meer muziek 
in deze editie met de mythische band Gore die opnieuw gaat optreden, de levenslange 
rock ’n roller Andrew Elt en mezzosopraan Nienke Nasserian Nillesen die zich laat inspireren 
door haar bijzondere familie. Kostuumontwerper voor de internationale film- en theaterwe-
reld Yan Tax en de gevierde  toneel- en musicalregisseur Theu Boermans zitten een halve 
eeuw in het vak en gaan nog wel even door. En politiek zondagskind Vera Tax verliet het 
politieke podium via een achterdeur en vertelt openhartig over de opkomst en val van 
Vera. Frans Pollux rijgt enkele wazige anekdotes aaneen tot een vermakelijk verhaal 
over de laatste avond bij Chinees Lotus. Niek Pas gaat op zoek naar het verhaal 

van zijn opa Piet Stroeken en aan de hand van brieven uit Indonesië van zijn 
oma schrijft Harry Lucker een eerbetoon voor haar veel te jong gesneuvelde 

broer Jo Bedaux. En Thijs Lenssen mijmert in het post-Van-Bommel-Van-
Dam tijdperk over gemiste kansen. Blader rustig verder, want er is 

nog zoveel meer. Met dank aan bestuur, redactie, schrijvers, 
fotografen en geïnterviewden die met hart en ziel hebben 

meegewerkt aan Buun 2019. Geen groter compli-
ment voor alle makers dan opnieuw een 

uitverkochte editie.  

voorwoord
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   rock ‘n roll
   Andrew EltEen leven lang
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door MARC VAN DE VEN

foto’s ARNY ZONA / ARChiEf Elt

 

H ij werkt graag als tourmana-

ger van bluesgitarist Walter 

trout of als gitaartechnicus 

voor Ilse deLange, Bløf of racoon. 

Maar het liefste is Andrew Elt (56) 

toch de zanger die zelf in de spot-

lights staat. In december 2018 

verschijnt het tweede album van 

zijn band 7 Miles to Pittsburgh. 

‘Het applaus van het publiek, de 

energie die je daarvan krijgt. dat 

is een fantastisch gevoel.’

   rock ‘n roll

muziek

   Andrew Elt
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H et is een iconische foto. Gemaakt in 1994 op het legendari-
sche hardrockfestival Dynamo Open Air. We zien Andrew Elt 
op zijn rug. Hij staat op twee speakers. Zwarte boots, zwarte 
leren broek, zwart shirt. De lange, blonde haren wapperen 

in de wind. Licht door de knieën gebogen, met microfoonstatief in de 
hand, zingt hij de tachtigduizend mensen toe. Het is een van de laatste 
hoogtepunten van de zogenoemde hairmetaltijd, van het festival -er 
stond een megafi le vanaf de Duitse grens tot Eindhoven- en van Sleeze 
Beez, Elts band.

‘In 1990 braken we door met het album Screwed Blued & Tattooed’, 
vertelt hij. ‘Het leverde een wereldwijd contract op bij Atlantic Records 
en een Amerikaanse tour in het voorprogramma van Skid Row. At-
lantic, het label van Led Zeppelin en AC/DC! En Skid Row, een van de 
grootste bands in de VS! Dat was echt the next level, kan ik je zeggen.’ 
Het wordt nog mooier: door het succes van hun album en de single 
Stranger Than Paradise krijgt de band een eigen tour. ‘Vier maanden 
lang reisden we door de VS in een vette tourbus. We deden negentig 
shows in zalen tot vijftienhonderd man.’ Atlantic heeft grote plannen 
met Sleeze Beez: de band mag een album opnemen in de VS. Elt: ‘Zes 
maanden hebben we in Los Angeles gewoond. Maar die opnames wa-
ren een ramp.’ Cliffhanger.

Grote Prijs van Nederland

Andrew Elt wordt geboren in En-
geland. Zijn vader is Welshman, 
zijn moeder een echte Venlose. Als 
hij dertien is, verhuizen ze naar 
Venlo. Op het Marianum komt 
hij in zijn eerste bandje. ‘Die jon-
gens dachten: hij spreekt Engels 
en heeft lange haren, hij moet wel 
kunnen zingen.’ En dat kan hij. 
‘In Engeland had ik een wit tran-

sistorradiootje met oordopje. Ik 
luisterde de hele dag en zong al-
les mee. David Bowie, Slade, Thin 
Lizzy. Maar ook The Osmonds en 
The Carpenters. Nog steeds ken 
ik hun teksten uit mijn hoofd.’ De 
band noemt zichzelf The Neo’s en 
later Take 5. ‘Ons eerste optreden 
was op de bonte avond van het 
Marianum in Concertgebouw de 
Prins. Het was de enige keer dat 
ik echt zenuwachtig was voor een 

rock’n rolln rolln rolln rolln rolln roll
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fo to  Di ck  Hol thui s

de lange, blonde haren wapperen in 

de wind. Licht door de knieën ge-

bogen, met microfoonstatief in de hand, 

zingt hij de tachtigduizend mensen toe. 
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optreden. Zo erg, dat ik van tevo-
ren overgegeven heb.’

Door het optreden weet hij het 
zeker: hij wil musicus worden. 
‘Het applaus na het eerste num-
mer, de energie die naar het po-
dium stroomde. Dat vond ik echt 
kicken, het was een fantastisch 
gevoel. En is het nog steeds.’ Zijn 

muzikale droom komt al vrij snel 
uit als hij in Gin on the Rocks te-
rechtkomt. De band wint in 1985 
de Grote Prijs van Nederland, ’s 
lands grootste bandwedstrijd. 
‘Dat was totaal onverwacht. We 
hebben ons echt door die com-
petitie heen gebluft.’ De winst 
is landelijk voorpaginanieuws, 
maar de spin off is mager, aldus 
Elt. ‘Zo’n vijftien shows en een tv-
optreden in Countdown, dat was 
het wel. We werden ook volledig 
aan ons lot overgelaten: hier heb 
je de prijs, succes. Tegenwoordig 
worden bands beter begeleid.’

Los Angeles
Zijn zangkwaliteiten, stembereik 
en performance vallen op. Sleeze 
Beez vraagt hem om bij hen te ko-
men zingen. Elt is ambitieus en 

heeft aan de roem geproefd; hij 
neemt het aanbod dan ook met 
beide handen aan. ‘De andere 
bandleden van Gin on the Rocks 
waren not amused, maar we zaten 
op een dood spoor, ik had het ge-
voel dat ik aan een dood paard aan 
het trekken was.’ Met Sleeze Beez 
gaat het wél goed, met als hoog-
tepunt de uitnodiging van Atlantic 

om een plaat op te nemen in Los 
Angeles. ‘We hebben er een demo 
met twaalf nummers opgenomen, 
maar die zijn nooit uitgebracht. 
We vonden ze zelf niet goed ge-
noeg. Ze liggen nog bij me op 
zolder. Misschien worden ze ooit 
geld waard, haha.’ 

De opvolger van Screwed Blued & 
Tattooed komt er wel, in 1993: 
Powertool, opgenomen in Enge-
land. De plaat doet weinig. Elt: 
‘Grunge werd populair. Bands als 
Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam. 
Hairmetal was uit.’ Dat merkt 
Sleeze Beez ook bij Atlantic. ‘Pla-
tenmaatschappijen zijn oppor-
tunistisch, die springen zo op de 
volgende trein met trends’, zegt 
Elt. ‘Ik herinner me dat we een 
afspraak hadden bij Atlantic in 

Met  Wal t e r  Trout

Recht s :  Opening  Zomerpark f e e s t  2000, 

met  S e f  Be rke r s 
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Zijn zang-

kwaliteiten, 

stembereik en 

performance    

vallen op. 

fo to  Di ck  Hol thui s

fo to  Pat r i c ia  S t eurS l e e z e  Beez

7  Mi l e s  to t  P i t t sburgh
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New York. Er zaten nieuwe mensen en aan de muur hingen posters van 
Stone Temple Pilots. Na korte tijd stonden we buiten, zonder contract, 
teleurgesteld en een illusie armer. Maar ook vastbesloten om een goed 
volgend album te maken.’ Dat album, Insanity Beach, vindt Elt het beste 
van Sleeze Beez. ‘Er volgden nog tours in Nederland, Frankrijk en Ja-
pan, maar daarna was de koek op. De helft van de band wilde ermee 
kappen. In 1996 ging de stekker er definitief uit.’

Gene simmons
Alhoewel het verblijf in L.A. dus weinig succesvol was, heeft Elt wél 
goede herinneringen aan de City of Angels. ‘Ik had in het begin veel 
vrije tijd, omdat de producer eerst aan de slag wilde met de drummer, 
bassist en gitaristen. De platenmaatschappij vroeg of ik zin had om 
met anderen te schrijven. Dat wilde ik wel.’ Een paar dagen later staat 
Gene Simmons, bassist van Kiss, op zijn antwoordapparaat. ‘Een gein-
tje van de band, dacht ik. Ik heb het bericht gewist en niet teruggebeld.’ 
Pas na het derde telefoontje besluit Elt toch maar eens terug te bellen. 
‘Niet veel later zat ik naast Gene Simmons in de auto, op weg naar zijn 
huis in Beverly Hills.’

In drie weken tijd bezoekt Elt Simmons zo’n tien keer. Hij leert zijn 
vrouw en kinderen kennen. ‘Gene is een rustige, slimme vent met een 
normaal gezinsleven. Super zakelijk. Hij liet me foto’s zien van een 
ranch waarin hij wilde investeren. Vroeg hij aan mij wat ik daarvan 
vond. Ik dacht: wat moet ik daarvan vinden? Surrealistisch was het.’ 
Muzikaal gezien gebeurt er niet zoveel, aldus Elt. ‘We hebben wat ge-
jamd. Ik zweer je, op de plaat waaraan Kiss toen werkte, hoor ik wat 
ideetjes van mij voorbijkomen. Ik zei al, Gene is een slimme vent.’ 

slapeloze nachten
Andrew Elt vertelt rustig, doordacht. Hij speelt rock ’n roll, ziet eruit 
als rock ’n roll, maar ís down to earth. Wel alcohol, geen drugs, geen 
groupies: met Ine is hij al samen sinds zijn middelbare schooltijd. Ze 
hebben twee kinderen: Roxanne (28), vernoemd naar de hit van The 
Police -‘Roxanne was een van de eerste nummers die ik live zong’- en 
Scott (22) naar zanger Bon Scott van AC/DC. Altijd zijn ze in Venlo ge-
bleven, nu wonen ze alweer ruim twintig jaar in Tegelen. ‘We hebben 
het wel eens gehad over verhuizen naar Amsterdam of zelfs naar Ame-
rika. Maar als ik daar dan was, dacht ik: is dit het nou? Eigenlijk heb 
ik nooit de behoefte gehad om weg te gaan. Ik vind het heerlijk om na 
een tour of optreden thuis te komen. Ook als dat honderd kilometer 
verderop is. Ik rijd graag.’

‘Ine heeft altijd achter mijn muzikale keuzes en ambities gestaan’, gaat 
hij verder. ‘Ook in periodes dat ik nauwelijks geld in het laatje bracht.’ 
Hij verwijst naar het uiteenvallen van Sleeze Beez. ‘We hadden net het 
huis in Tegelen gekocht, Scott was net geboren. En ik had geen inko-
men meer. Daar heb ik veel slapeloze nachten van gehad. Maar nooit 
heb ik er ook maar één seconde over nagedacht om met muziek te stop-

ANdrEW ELt

I k zweer je, op 

de plaat waar-

aan Kiss toen 

werkte, hoor ik 

wat ideetjes van 

mij voorbijko-

men. 
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tourmanager in Amerika. Blues is 
daar veel minder populair dan hier. 
Elk jaar opnieuw speelde Trout in 
dezelfde kroegjes met lekkende 
plafonds, bedenkelijke elektriciteit 
of weinig publiek. Met overnach-
tingen in sleazy hotels. Dat had ik 
wel gezien.’

Ernstig ziek
In 2014 dreigt zijn baan als tour-
manager van Walter Trout hele-
maal te verdwijnen: Trout wordt 

ernstig ziek. ‘Hij heeft de dood 
echt in de ogen gekeken’, weet 
Elt. ‘Leverfalen. Alleen een nieu-
we lever kon hem helpen.’ In mei 
2014 ondergaat Trout een succes-
volle operatie, maar alle optre-
dens dat jaar worden gecanceld. 
‘Dat was wel even slikken. Weer 
wat slapeloze nachten gehad, 
want weer nauwelijks werk.’ Dan 
helpt een goed netwerk. ‘Ik be-
landde in het kleine clubje Neder-
landse gitaartechnici. Ik deed een 
tour met Ilse DeLange en werkte 
bij Anouk, Trijntje Oosterhuis, 
Racoon en Bløf. En ook de platen-
maatschappij van Walter schoot te 
hulp. Zij bezorgden me een baan 
als tourmanager bij Kenny Wayne 
Shepherd. In 2015 speelde Walter 
gelukkig weer. Nu val ik nog af en 
toe in bij anderen.’

tributebands
Door zijn werk als tourmanager 
verdwijnt zijn eigen zangcarrière 
naar de achtergrond. ‘Dat vond 
ik prima, ik had het wel even ge-
had met spelen in een band. Met 
The Moon waren we bezig aan een 
tweede plaat, toen ik met Walter 
tien weken op tour ging. Ik spoor-
de de anderen aan vooral door te 
werken, maar na tien weken was 
er niets gebeurd. Ik was er klaar 
mee.’ Het begint weer te kriebelen 

als hij bij Trout mee gaat zingen. 
De band maakt in 2003 live-opna-
mes in Paradiso Amsterdam, bij 
een aantal nummers is behoefte 
aan een derde stem. Elt: ‘Vraag je 
Andrew toch, zei de bassist tegen 
Trout. Nee, man, zei ik. Dat ziet 
er niet uit: iemand die op het po-
dium en backstage werkt en even 
een paar nummers komt meezin-
gen. Walter tilde zijn shirt op, liet 
zijn buik zien en zei: dít ziet er niet 
uit!’ En dus zingt Elt mee. Sinds-
dien tijdens elke show. Al gauw 
ook een paar nummers als lead-
zanger. ‘Tja, toen ik daar eenmaal 
stond, smaakte het naar meer.’
Het duurt nog tot 2007 voordat Elt 
zelf weer echt als frontman op het 
podium staat. Physical Graffiti, te-
genwoordig beschouwd als beste 
Led Zeppelin tribute in Europa, 

Platenmaat-

schappijen 

zijn opportunis-

tisch, die sprin-

gen zo op de 

volgende trein 

met trends
fo to  Janneke  Miche l s
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pen.’ Om geld te verdienen richt 
hij The Heavy 70’s op, een rock-
coverband. Ook neemt hij een 
baantje als vertaler van technische 
handleidingen voor industriële 
machines en gaat hij een dag in 
de week aan de slag in de Venlose 
muziekwinkel Sticks ’n Strings. 
Met Don van Spall –gitarist bij 
Sleeze Beez- begint hij een nieuwe 
band, The Moon. De band maakt 
één - weinig succesvolle - plaat. 

Paul McCartney
In 2000 krijgt Elts carrière een on-
verwachte wending. ‘Sef Berkers, 
mijn maatje bij The Neo’s, en ik 
brachten een eerbetoon aan Len-
non/McCartney bij de opening van 
het Zomerparkfeest. Bluesgitarist 
Walter Trout keek vanuit de coulis-
sen toe, hij speelde na ons. Walter 
is groot fan van The Beatles. Na 
ons optreden complimenteerde hij 
me. Ik bedankte hem en ging ver-
der: want ik was ook stagemana-
ger op het hoofdpodium. Dus niet 
veel later zag Walter me met zijn 
versterker sjouwen. “Weren’t you 
just Paul McCartney?” Hij begreep er 
niks van.’
Na afloop van de show wisselen 
Trout en Elt telefoonnummers uit. 
Een paar weken later belt Trout. 
‘Hij zocht een tourmanager. Oké, 
zei ik, ik ken wel een paar mensen. 
Nee, zei hij, ik wil jou. “You’ve done 
that before, right?” Ik zei ja, maar dat 
was niet waar.’ Elt accepteert de 
baan. Ook, omdat het muzikaal 
niet voor de wind gaat. Nu, in 2018, 
is hij alweer bijna twintig jaar tour-
manager van Walter Trout. ‘Ik re-
gel alles voor de band als ze op tour 
zijn: hotels, eten, vervoer, back-
line, merchandise, noem maar op. 
Meestal zijn er jaarlijks twee, drie 
tours in Europa en een of twee in 
Amerika. In 2013 ben ik gestopt als 



Eigen muziek maken is toch het 

mooiste dat er is.
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vraagt hem als leadzanger. ‘Tributebands zijn nu razend populair, 
maar toen in opkomst’, vertelt hij. ‘Ik vind het te gek om te doen. Ik 
speel ook al een jaar of tien met een AC/DC tribute op Zwarte Cross. 
Verder zing ik in Best of Foo, een Foo Fighters tribute en een Deep 
Purple tribute.’ 

Karakteristieke stem
Waar sommige tributezangers het origineel perfect proberen te imite-
ren, gaat het Elt vooral om het gevoel en de sfeer. ‘Ik ben geen Dave 
Grohl of Robert Plant. Maar door veel naar hen te luisteren, kan ik wel 
hun stijl, hun timing benaderen.’ Dat Elt zoveel verschillende zangers 
kan ‘nadoen’, zegt iets over de lenigheid van zijn stem. Het zegt ook iets 
over de inwisselbaarheid van veel zangers, vindt hijzelf. ‘Luister naar 
The Beatles. Hoor jij direct of het McCartney of Lennon is die zingt? Ik 
niet. Natuurlijk heb je uitzonderingen. Rod Stewart herken je meteen 
en hé, Michael McDonald, die heeft een heerlijk, apart stemgeluid. Ik 
had graag zo’n karakter gehad in mijn stem, maar heb dat niet.’
Kan zijn, maar Elts stembereik is indrukwekkend. Luister op YouTube 
maar eens naar zijn vertolking van Deep Purple’s Child in Time. Van het 
beheerste begin tot en met het hysterische gegil klinkt hij als Ian Gil-
lan. Elt lacht: ‘Ik verbaas me er ook over dat ik dat nog kan. Ik zing nu 
hoger en houdt het langer vol dan twintig jaar geleden. In mijn tijd bij 
Sleeze Beez heb ik goede zangles gehad. Voor een optreden drink ik 
thee om de stembanden op te warmen en doe ik stemoefeningen. Ook 
heb ik technieken geleerd om mijn gewone stem en kopstem te com-
bineren en om niet te schreeuwen. Vroeger ging ik bijvoorbeeld harder 
zingen als ik mezelf niet hoorde. Dat doe ik niet meer.’

7 Miles to Pittsburgh
En dan, opeens, in 2017, is er een nieuwe band, 7 Miles to Pittsburgh. 
‘Dat was voor mij ook een complete verrassing’, zegt Elt. ‘Ik kreeg een 
telefoontje van bassist Martin Helmantel, met wie ik gespeeld heb in 
The Heavy 70’s. Hij had met gitarist en drummer Joris Lindner muziek 
opgenomen, ze zochten een zanger en tekstschrijver. Ik luisterde naar 
de nummers, maar bedankte. Ik vond het niks voor mij. Te ingewikkel-
de structuren. Maar ze bleven aandringen. Ik heb dingen toegevoegd, 
geschrapt, melodielijnen bedacht, teksten geschreven. Zij vonden het 
te gek. We gingen ermee verder en twee jaar later hadden we tien num-
mers opgenomen. Die hebben we aan mensen laten luisteren. De reac-
tie was unaniem: hoesje erom en morgen in de winkel!’
Het album krijgt louter positieve recensies. ‘On-Nederlands’, ‘een lek-
kere, melodieuze hardrockplaat’, ‘deze plaat is wat de Nederlandse 
heavy metal/hardrock scene nog miste’. Elt is er blij mee. ‘Het fijne 
aan deze band is dat alles mag en niets moet. We hebben het album 
in eigen beheer uitgebracht, dus geen hijgende platenmaatschappij in 
onze nek. Er is nooit stress, nooit gezeik.’ In december 2018 verschijnt 
al het tweede album. ‘Dat hebben we onszelf aangedaan’, lacht Elt. 
‘Eind 2017 speelden we in de Boerderij in Zoetermeer. Ze wilden ons 
graag terug hebben. Ik zei, weet je wat, spreken we in december 2018 
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Gedichten, zeker als ze op bijzon-
dere plekken zijn aangebracht en mooi 

vormgegeven, geven een stad iets speels, 
onalledaags. De argeloze voorbijganger glim-

lacht om de kwinkslag of denkt nog eens na over 
een woord of zin, terwijl hij zijn weg vervolgt. Wande-

lend door de binnenstad van Venlo vind je op meerdere 
plekken poëzie in de openbare ruimte. De stichting 
VenlopoëZiet, opgericht door Gé Smeets, Herman

Verweij en Hay Swinkels, zet zich in om de binnenstad 
te verfraaien met poëzie op verrassende plekken. 

Doel: een poëtische wandeling door Venlo. 
In deze serie delen acht passanten hun 

gedachten over gedichten die hen 
even stil doen staan. 

>>>

VenloPoëzietGedachten over gedichten

poëzie

Marc van de Ven (1966) is freelance 

tekstschrijver en redacteur van de Buun 

af, presenteren we dan ons nieuwe album. Er lag nog geen nummer op 
de plank! Maar het gaat goedkomen.’

toekomst
Elt is tevreden met zijn leven en zijn muzikale carrière. ‘Mijn doel is 
altijd geweest om veel te spelen en platen te maken, nooit om beroemd 
te worden; ik wil rustig op een terrasje kunnen zitten. Ik houd ook niet 
krampachtig vast aan het verleden en ben niet van spijt: had ik toen 
maar dit of dat gedaan. Ik kijk graag vooruit.’ Met 7 Miles to Pittsburgh 
hoopt hij in 2019 veel te spelen in poptempels en op festivals. Of het 
te combineren is met zijn werk als tourmanager en zanger in tribute-
bands? ‘Tja, als we echt succesvol worden, dan moet ik keuzes maken. 
Maar ik laat nu echt niet alles uit mijn handen vallen voor 7 Miles. Ik 
vind alles leuk dat ik doe: op het podium, achter het podium. Het geeft 
ook financiële rust. Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, 
hè. En eigen muziek maken is toch het mooiste dat er is.’<

16   BUUN
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foto Peter de ronde

 

‘Als ik in de stationshal de 
trap afren om mijn trein te halen, 

blijven mijn ogen altijd haken aan IJk-
punt. Dit gedicht raakt voor mij aan de zin 
van het bestaan, je wezen, je kern, je refe-

rentiekader. Soms kan er door een groot verlies 
een gevoel van onthechting ontstaan en ga je 
op zoek naar wat was. Alles is op zoek naar de 
nog warme afdruk van een verloren paradijs, zo 

mooi verwoord! Ik kan er telkens weer door 
ontroerd raken. Bij het plotselinge overlij-

den van een voor mij zeer dierbaar per-
soon kon ik geen mooiere woorden 

vinden voor mijn gevoelens van 
dat moment.’

Stationshal
poëzie

Marleen Hoogland (65) 

Gedicht IJkpunt: Marc Tritsmans
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T
heu Boermans (Willemstad, 1950) 
is een van de belangrijkste mannen 
in de Nederlandse toneelwereld. 

De in Venlo opgegroeide regisseur zit 
vijftig jaar in het vak en ontvangt al enige 
tijd aow, maar ziet daarin geen reden om 
te stoppen. Hij heeft geen tijd om stil te 
zitten en werkt nog aan tal van projecten.

door Adri Gorissen

foto’s PeTer de ronde

mensen

Theu kan niet zonder 

T h e a t e r
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De theaterloopbaan van Theu Boermans is niet misselijk. Tus-
sen 1988 en 2001 is hij de leider van het bejubelde en door 
hem zelf opgerichte toneelgezelschap De Trust, dat stukken 
van klassieke Duitse auteurs als Goethe en Schiller brengt 

naast moderne en rauwe werken van Schwab, Bernhard en Goetz. Bij 
dat gezelschap ontdekt hij acteergiganten als Halina Reijn, Carice van 
Houten, Jacob Derwig en Anneke Blok en stoomt ze klaar voor het gro-
te werk. 

Als een van de weinige Nederlanders mag hij in het eerste decennium 
van deze eeuw drie stukken regisseren aan het Wiener Burgtheater, het 
mekka voor elke theaterman. En van 2011 tot begin 2018 is hij artistiek 
directeur van het Nationaal Toneel, later Het Nationale Theater in Den 
Haag, het allerhoogste wat je in theaterland kunt bereiken.

soldaat

Maar dat alles verbleekt evengoed bij zijn regisseurschap van Soldaat 
van Oranje, de alle records brekende en meest succesvolle musical aller 
tijden in Nederland. Aan het eind van dit jaar 2018 draait die al acht jaar 
in de speciaal ervoor ingerichte Theater Hangaar op vliegveld Valken-
burg in Katwijk. Niet eerder liep een theaterproductie in Nederland zo 
lang. Nog nooit zagen zoveel mensen een voorstelling: meer dan 2,5 
miljoen. En het eind is nog niet in zicht, want wellicht komen er na 
december van dit jaar 2018 nog nieuwe opvoeringen. 
Soldaat van Oranje, de musical over een student die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in het verzet verzeild raakt en opklimt naar de hoogste 
rangen, zal dus altijd de belangrijkste vermelding blijven op de palma-
res van Theu Boermans. Terwijl hij toen hij voor de regie ervan werd 
benaderd aanvankelijk zijn scepsis had. 

‘Ik had niks met musical, wist er niets van’, stelt hij in een Amsterdams 
hotel vlakbij het Centraal Station waar we voor ons gesprek hebben af-
gesproken. ‘Toen ik werd gevraagd zat ik in een tussenfase in mijn le-
ven. Aan mijn eigen gezelschap De Theatercompagnie, de opvolger van 
de Trust, was een einde gekomen en het Nationaal Toneel had zich nog 
niet bij me gemeld. Toen ik hiervoor werd benaderd, dacht ik: huh, Sol-
daat van Oranje. Waar gaat dat over? Ze zeiden we willen het op een vaste 
locatie in een hal doen, we gaan niet op reis, alles kan blijven staan. 
In eerste instantie heb ik toen gezegd: ik ga het niet doen, maar ik wil 
jullie wel helpen. Ik ga het boek lezen om te kijken of ik ergens een 
ingang zie, want er was wel een script maar ze waren daarmee vast-
gelopen. Ik kende de film al en heb toen het boek gelezen. Er was één 
fragment dat ik wel mooi vond: de hoofdpersoon, de Leidse student 
Erik Hazelfhoff Roelfsema, was een flierefluiter en een womanizer, 
iemand die niet wist wat hij met zijn leven wilde. Dat kwam me wel 
bekend voor, dat had ik zelf in mijn jeugd ook meegemaakt. Maar op 
het moment dat het de joden verboden werd om nog langer colleges te 
volgen aan de universiteit, plakte hij in zijn eentje heel Leiden vol met 

Dat impulsieve 

van: dit deugt 

niet, dus dat doen 

we niet, dat sprak 

me wel aan.
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pamfletten waarin de studenten werden opgeroepen geen enkel college 
meer te volgen vanwege die maatregel. 
Dat impulsieve van: dit deugt niet, dus dat doen we niet, dat sprak me 
wel aan. Dan heb je – zeker als je in God noch gebod gelooft – hele 
sterke interne coördinaten. Dat herkende ik en dacht: dat wordt de kern 
van het verhaal. En ik dacht: de liefde moet erin en nog wat andere per-
sonages. Ik heb toen met hun wat sessies gedaan over het script en heb 
daaraan meegeschreven.’ Het bleef echter niet alleen bij meeschrijven. 
Boermans ging zich ook bemoeien met de invulling en de vormgeving 
van de musical. De Venlose regisseur wilde het groots aanpakken, met 
onder meer op projectieschermen getoonde taferelen voor spektakel 
zorgen om zo de verwachte elfhonderd toeschouwers iets te bieden wat 
hun de gelijknamige film voor eens en altijd zou doen vergeten. 
Doorslaggevend daarbij was zijn idee om met de zogenoemde Sce-
neAround-aanpak te gaan werken, waarbij het publiek op een draai-
schijf zit en zo langs diverse decors wordt gevoerd die er in een cirkel 
van 360 graden omheen zijn gebouwd. Een idee dat door theaterpro-
ducent Robin de Levita wordt geclaimd, maar toch echt van Boermans 
is. ‘Ik had jaren eerder al iets vergelijkbaars gedaan voor het Zuidelijk 
Toneel Globe’, zegt hij.
Hij verwachtte evenwel niet dat de producenten voor een dergelijke, 
zeer kostbare opzet zouden kiezen. Maar deze werden gaandeweg de 
gesprekken steeds enthousiaster en hij mocht samen met zijn vaste de-
corbouwer Gerard Hammer de plannen uitwerken. Ze maakten zelfs 
een joekel van een maquette om alles aan de geldschieters en de pro-
ducenten te presenteren. Boermans: ‘Ik dacht: die denken dat we niet 
goed bij ons hoofd zijn. Niemand gaat dat betalen. Maar tot mijn verba-
zing zeiden ze: we gaan het doen. Toen wist ik: nu kan ik niet meer te-
rug, nu moet ik ook zelf de regie doen. Dus het is geen bewuste keuze, 
maar is me overkomen.’

Nieuw Amsterdam

Hoewel hij zich al snel na de start van Soldaat van Oranje in oktober 2010 
als artistiek directeur aan het Nationale Toneel verbindt en altijd een 
echte toneelman zal blijven, neemt zijn loopbaan door de musical een 
iets andere wending. Het grote succes ervan leidt ertoe dat hij al snel 
voor nieuwe, grote musical- en theaterproducties wordt gevraagd. Zoals 
voor Anne, waarin niet alleen het levensverhaal van Anne Frank wordt 
verbeeld, maar ook de omstandigheden van de joodse onderduikers in 
de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Nederland aan bod komt.
Voor Anne, waarvoor al van meet af aan vaststond dat de voorstelling net 
als Soldaat van Oranje een totale theaterbeleving moest worden voor de 
toeschouwers, werd speciaal een theater gebouwd: het Theater Amster-
dam. Een theater direct bedoeld voor SceneAround. Niemand anders 
dan Theu Boermans moest de regisseur worden. De spektakelproduc-
tie ging in mei 2014 in première en liep tot eind juli 2016. Ze werd bijna 
500 keer opgevoerd en door zo’n 300.000 mensen bezocht. Het was de 
langstlopende toneelproductie ooit. 

THEU BOERMANS
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Gezien het succes van Soldaat van Oranje is het ook niet gek dat hij al 
enige tijd geleden werd gevraagd om aan een opvolger te werken. Die 
ligt al klaar, vertelt hij. De nieuwe musical, die hij schreef samen met 
Edwin de Vries, heet Nieuw-Amsterdam, eiland in het centrum van de wereld 
en is gebaseerd op het in 2004 verschenen gelijknamige boek van de 
Amerikaanse journalist Russel Shorto. Die beschrijft daarin de rol van 
de Nederlanders bij het ontstaan van New York en hun invloed op de 
Verenigde Staten. Iets wat redelijk nieuw is, want andere Amerikaanse 
geschiedschrijvers hebben daar minder oog voor. 
Boermans: ‘De musical kan zo de productiefase in, maar wanneer dat 
gebeurt hangt onder meer af van hoe lang Soldaat van Oranje nog loopt. 
Hoofdpersoon is Adriaan van der Donk, een jurist uit Breda die als 
werknemer van de West-Indische Compagnie in Nieuw-Amsterdam 
terecht komt. Al snel keert hij zich tegen de West-Indische Compag-
nie en vecht hij tegen de uitbuiting van de indianen en de aantasting 
van het land in en om de kolonie. Hij probeert de handelspost uit de 
handen van de compagnie te halen en er Nederlands grondgebied van 
te maken onder gezag van de Staten Generaal. Van der Donk is een ver-
lichter avant la lettre, hem staat een Nieuwe Wereld voor ogen, vrij van 
slavernij, waar iedereen welkom is ongeacht zijn afkomst, kleur of re-
ligie. Uiteindelijk lukt hem dat, maar dan komen de Britten en nemen 
Nieuw-Amsterdam over.’
Uiteraard doet hij zelf de regie. Hij weet nog niet wie de belangrijkste 
vertolkers zullen worden. Onbekend is bovendien nog of Nieuw-Amster-
dam eveneens in de hal op vliegveld Valkenburg wordt opgevoerd. 
Het succes van Soldaat van Oranje maakt dat in andere landen begerig 
naar de productie wordt gekeken, want daar is iets soortgelijks even-
eens nog nooit vertoond. Zoiets willen ze in Groot-Brittannië, de Ver-
enigde Staten en Duitsland dus ook wel. Vandaar dat Boermans al de 
wereld is rondgereisd om advies te geven. Het meest concreet is Groot-
Brittannië, daar ligt het script voor een Engelstalige versie van Soldaat 
van Oranje al klaar. Problematisch zijn echter de hoge kosten, want er 
moet speciaal een enorme hal worden gebouwd op een voor het Lon-
dense publiek goed bereikbare plek. 
Hetzelfde geldt voor een Engelstalige musical op basis van de door 
Suzanne Collins geschreven boekentrilogie De hongerspelen. De reeks 
speelt in de toekomst als Noord-Amerika deels onder water is gelopen. 
Het overgebleven stuk is opgedeeld in twaalf districten die elk jaar een 
jongen en een meisje moeten afvaardigden naar de zogenaamde hon-
gerspelen, waarbij er uiteindelijk maar één kan overleven. Voor de mu-
sical ligt eigenlijk alles al klaar, Boermans heeft meegeschreven aan het 
script en gaat tevens de regie doen. Maar ook hier houdt het vinden van 
een geschikte locatie alles op.

Westerbork

Verder zijn er nog tal van projecten waarmee de regisseur bezig is of 
nog mee wil beginnen. Zo werkt hij aan de vierdelige televisieserie 
Westerbork over Kamp Westerbork, waarvoor de bekende toneelschrij-

De musical 

kan zo de 

productiefase in, 

maar wanneer 

dat gebeurt hangt 

onder meer af van 

hoe lang Soldaat 

van Oranje nog 

loopt.
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ver Peer Wittenbols het script ver-
vaardigde. ‘In Kamp Westerbork 
vertrok tijdens de Tweede Wereld-
oorlog op elke dinsdagavond en 
zaterdagavond een trein richting 
de vernietigingskampen. Telkens 
werd daarbij een revue opgevoerd, 
dat werd gedaan door vooral jood-
se artiesten die hoopten zo niet op 
transport te hoeven. Dat was na-
tuurlijk een illusie. De serie gaat er 
over hoe theater hoop en verlich-
ting in je leven kan brengen’, al-
dus Boermans, die zelf al spreekt 
over een prachtige serie. 
Daarnaast staan enkele filmprojec-
ten op de rol. Hij is bezig met een 
film, getiteld Zee van tijd, die han-
delt over een echtpaar dat met zijn 
kind een wereldreis maakt over 
zee en dat kind daarbij verliest. 
Het gaat over rouwverwerking en 
verdriet. Verder heeft hij samen 
met collega-regisseur en oud-Te-
gelenaar Ben Verbong het script 
geschreven voor een film over de 
langste staking die ooit in Neder-
land heeft plaatsgevonden, name-
lijk de staking van arbeiders in 
Tegelse kleiwarenfabrieken die in 
1910 en 1911 acht maanden duur-
de. Die moet echter nog in pro-
ductie worden genomen. Net als 
de film gebaseerd op het boek Naar 
de overkant van de nacht van Jan van 
Mersbergen, dat speelt tijdens de 
Venlose vastelaovend. Daar wordt 
aan gewerkt, maar wanneer die er 
komt is niet duidelijk. 
Uiteraard regisseert hij daarnaast 
nog voor Het Nationale Theater, 
hij denkt onder meer aan een be-
werking van Goethe’s Faust. Want 
hij mag dan wel geen artistiek di-
recteur meer zijn, zonder het al-
oude theaterwerk kan de 68-jarige 
Theu Boermans na die halve eeuw 
niet meer.<

THEU BOERMANS
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er over hoe 
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verlichting in je   

leven kan brengen.

Adri Gorissen (Venlo, 1955) is journalist 

bij De Limburger en schrijver. Hij heeft 

een reeks publicaties op zijn naam 

staan, waaronder het Limburgs Literatuur 

Lexicon (2007) en Een Noorse liefde 

(2012). Bovendien is hij een van de 

oprichters van De Buun. 
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Ti jdl i jn Theu

>Op 11 januari 1950 geboren te 

Willemstad op Curaçao, waar zijn 

uit Venlo afkomstige vader Frans 

dan onderwijzer is

>Van 1968 tot 1972 Toneelacade-

mie Maastricht

>Van 1976 tot 1986 bij Zuidelijk 

Toneel Globe in Eindhoven. Speelt 

daar in stukken als De mensenha-

ter van Molière en De Hamletma-

chine van Heiner Müller

>Heeft zijn eerste filmrol in 1975 

in Keetje Tippel van regisseur Paul 

Verhoeven. Daarna speelt hij on-

der meer in Comeback (1981) van 

Jonne Severijn, Kracht (1990) van 

Frouke Fokkema en in De Nieuwe 

Moeder (1996) en Zus en Zo (2001) 

van zijn toenmalige echtgenote 

Paula van der Oest

>Maakt in 1980 de elpee Asphalt 

Gigolo, waarop hij covers zingt en 

speelt van Bruce Springsteen, Bob 

Dylan, Elton John en anderen

>Regisseert tussen 1980 en 2000 

vijf Venlose revues, geschreven 

door zijn vader Frans

>In 1984 brengt hij zijn eerste 

eigen film 1000 Rosen uit

>Van 1988 tot 2001 is hij artis-

tiek leider van het door hem zelf 

opgerichte gezelschap De Trust in 

Amsterdam, waarmee hij stuk-

ken van klassiekers als Goethe en 

Schiller brengt en modernen als 

Schwab en Goetz

>De Trust fuseert in 2001 met het 

gezelschap Art & Pro tot De Thea-

tercompagnie

>De Theatercompagnie gaat in 

2008 ter ziele omdat het gezel-

schap geen subsidie meer krijgt 

van het Fonds voor de Podiumkun-

sten en de Amsterdamse Kunstraad

>Leidt vanaf 2008 tot 2011 pro-

ductiebedrijf Het Derde Huwelijk

>Tussen oktober 2010 en nu regis-

seur van de enorm succesvolle 

en langstlopende musical van 

Nederland Soldaat van Oranje. 

Die is vernieuwend door de totale, 

haast  filmische theaterbeleving: 

spel, projectie en ondersteunende 

muziek

>Regisseert aan het Wiener Burg-

theater, onder meer Gilgamesj van 

Raoul Schrott in 2002 en Shake-

speare’s Midzomernachtdroom in 

2007

>Boermans regisseert diverse 

televisiedrama’s zoals de series 

De Partizanen (1995 ) en De Prooi 

(2013) 

>Krijgt in 1993 de Prijs van de 

Kritiek, datzelfde jaar de Prins Ber-

nard Fonds Theater Prijs, in 1995 

een Gouden Kalf voor De Partiza-

nen en in 2006 de Prix Europe in 

de categorie tv-drama voor zijn 

telefilm De Uitverkorene in 2006

>Vanaf 2011 tot 2018 artistiek 

directeur van het Nationaal To-

neel, later Het Nationale Theater, 

waarvoor hij onder meer stukken 

van Shakespeare regisseert.

THEU BOERMANS
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H
et is zomer. In je neusgaten prikkelt het versgemaaide gras. De regenrivier is 
breed en blijmoedig. Met een oor naar de Maas en met het andere naar de brug 
gedraaid hoor je een lied – een gezongen gebed, van het water, de wind en de 
wielen van auto na auto na auto over het zwarte asfalt. Onze vader, die een 

hemel schiep, onze naam was altijd geheiligd in zijn mond. 
Wij wachten hier, op deze brug, en het gebed dat je hoort als een prevelen op de wind 
is van ons. Wij zijn moederloos, maar niet zonder vader. Wij zijn geboren in het vuur, 
dat een eeuw geleden oplaaide. Het sprokkelhout was droog en knisperde onder de 
laarzen van de soldaten. Een fluistering van haat en geweld trok door het bos. Je mag 
hier niet zijn, dit is je land niet. Ga weg, ga weg.

Shinkichi sprak weloverwogen, en in de wijk waar hij naar school ging waren zijn 
woorden misschien te doordacht. Een dromer in een wijk van daden, van hard 
werken, van verstarde plannen en glazen daken. De verstomming van oorlog was 
twee jaar oud: de mannen waren vertrokken naar een land waar snorretjes leven en 
dood bepaalden. Toen waren zijn woorden te luid, zijn mondhoeken te Japans: ga 
weg, dit is je land niet. En als je niet weggaat, dan blijf je hier, achter prikkeldraad. Het 
rijk niet gekome, van duizenden willen geschiede.
Soms voelt de wind die over de Maasbrug raast als prikkeldraad. In januari - geen 
sneeuw maar ook geen regen, alleen kleine agressies tegen onze schilden. De vrouw 
die voorover gebogen op haar fiets naar de stad zwoegt, kijkt niet naar ons op. Voor 
even zijn we onzichtbaar. 

FOTO PETER DE RONDE

Stephanie de Goeijen

De Wachters
literatuur
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mensen

 

Wat doen Karin Bloemen, Tom Egbers, Erwin Olaf en 
Connie Palmen in deze Buun? Ze hebben allemaal 

gegeten bij Chez Georges in Amsterdam en lieten 
zich zij aan zij met de cuisinier, tevens eigenaar, Rob 
Gerichhausen, vereeuwigen. Gerichhausen is een van de 
oud-Venlonaren die in den vreemde hun brood verdienen 
als eigenaar of medewerker van een restaurant. 
Er zullen er ongetwijfeld meer zi jn, maar Buun selecteerde 
er zes, in Nederland, ver over de grens en ver overzee. 
Naast Chez Georges: Kapitein Zeppos, eveneens in 
Amsterdam, Ap Halen in Rotterdam, La Maison au Puits in 
Zuid-Frankri jk, El Toro in Zuid-Spanje en Lobby op Aruba. 
We legden iedereen dezelfde vragen voor: Wat is 
het voor een restaurant? Sinds wanneer bestaat het 
of wanneer ben je er gaan werken? Hoe lang ben je 
al weg uit Venlo en waarom ben je er vertrokken? De 
antwoorden leverden zes gevarieerde verhalen op, even 
verschil lend als de uitspanningen. Ze zi jn verspreid over 
deze Buun te vinden. 

Als opwarmertje stuurden drie restaurants ons bovendien 
een recept van een van hun favoriete gerechten. Die 
recepten zi jn op onze Facebookpagina terug te lezen.
Smakeli jk eten!

   ver
     de Kook
   (in den vreemde)

Thijs Lenssen (eindredactie)

Linke r fo to  door  Ju l i en  de  Bat s  (Bat s  Media) ,  fo to ’ s  boven  door  Sonja  Pr ins
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Het was niet de sneeuw die onze vader tegenhield, in de bergen van Italië (een land 
niet van hem, maar van ijzer en staal). De kogel die hem trof in zijn lies voelde eerder 
vertrouwd dan vreemd aan, alsof twintig jaar aan haat zichzelf in verplaatsbare vorm 
hadden gegoten. Dit is toch niet mijn einde? Dat was het niet, hij kroop verder door de 
besneeuwde bossen en liet zich vallen aan de voeten van zijn kameraad. Dit was niet 
het einde, maar het begin. Begin na begin. Een eindeloos gegoten kogel vond in de 
eeuw daarna vorm als een knoop, een muur, een schild, een been, een speer. De kogel 
die onze vader trof in de bossen van Italië was het begin van ons. 

Voor de zekerheid heeft hij ons aan beide kanten neergezet, met de rug naar elkaar 
toe. Hij weet als geen ander dat de kogel - net als het prikkeldraad - aan beide kanten 
verschijnt: verschoten van je eigen hand, of die van een ander. Onze vader, vergeef ons 
onze schilden, zoals wij ook aan anderen hun schilden vergeven. 
Een vrouw in een roze jas en een brede hoed loopt de brug op. Om haar heen staan 
honderden mensen, in afwachting van haar hand op het lint. Achter haar loopt onze 
vader, in een wit shirt met hoge kraag. In haar mond klinkt de naam van onze vader 
vreemd, losgeslagen van zijn eigen lettergrepen. Hij droomt nog steeds. Leid ons niet 
in bekoring en verlos ons van het kwaad.

Vader zijn was nooit een kwestie van afkomst, maar van voortplanting, voortgang, 
vooruit, vooruit! Vaderschap bewoog zich altijd voort, genadeloos in beweging. Een 
schip van blauw en wit staal vervoert een jongen over een eindeloos blauw veld. De 
jongen houdt een houten doosje in zijn handen. ’s Ochtends heeft zijn vader zorgvuldig 
de lentebloesem tussen linnen gevouwen. Als Fuyo acht jaar later het doosje opent voor 
de aanstaande moeder van zijn eigen zoon Shinkichi, vervliegt het stof van de bloesem 
als een nagedachte, zo de kamer in. 

Een groen vliegtuig verdronken in een lucht van kerosine brengt zijn zoon nog een 
continent verder, naar de bossen van Italië. Het leven is staal, in zijn botten en in de 
botten van anderen. Een trein snijdt door de velden van Frankrijk, en brengt onze va-
der hier. De groeven in zijn handen zijn verstard met klei en verlangen. Als hij uit de 
trein het perron op stapt, wordt hij ontvangen met een taal die met een vaart tegen hem 
aanwast. Het is Ferdi’s hand die hem hier houdt, hem verankert tegen de stroming die 
dreigt hem verder te trekken, de wijde wereld in.

Bij ons houdt het op. Wij, zonen en dochters, staan hier, en slaan de wereld gade. 
De voortplanting van het vaderschap stopt bij ons, de eindeloze beweging is stil. De 
wereld loopt door zonder ons, en wij kijken toe. Een fietser komt de brug op. De man 
zit scheef, het zadel is net te hoog. Zijn handen omklemmen het stuur dat heen en 
weer zwenkt. Hij kijkt naar boven en weer naar beneden, geconcentreerd op de weg 
voor hem. Zijn lippen prevelen een gebed in een andere taal, dat hem langzaam naar 
de overkant brengt. Hier is de aarde, daar is de hemel, en wij geven ons dagelijks bloot.
Wij zijn geleiders. Wij blokkeren niet, maar laten toe. Dag na dag fietsen, lopen, ren-
nen, rijden mensen over de brug. Ze komen, ze gaan. Langs ons, de brug op, de brug 
af. Wij houden niemand tegen. Onze armen zijn uitgestrekt. Kom hier, kom hier. Dit is 
jouw brug, dit is mijn brug. Dit is onze brug. Je hoort hier, je hoort hier. Je bent hier welkom.<  

Stephanie de Goeijen (1990) is freelance schrijver en vertaler, ze werkt daarnaast in de horeca. 

Ze heeft meerdere jaren in Venlo gewoond, maar haar thuisbasis is sinds 2018 in Londen.
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I k werkte in Amsterdam al voor mensen die verschillende 
restaurants hadden en in 2012 Chez Georges  kochten. 

Ik werd er als chef geplaatst. Tweeënhalf jaar geleden 
hebben mijn vrouw Sonja en ik het gekocht. De vorige 
eigenaar had hier een imposante foto hangen van 
Bocuse en andere topkoks. Toen ik begon had ik 
al leen een foto met Gerard Jol ing en een met Nick en 
Simon uit de t i jd dat ik voor Hol land Casino werkte. Die 
fotowand is explosief gegroeid met kiekjes van Bekende 
Nederlanders die Chez Georges  bezoeken en al lemaal 
wensen hebben waar en naast wie ze wi l len hangen: 
Karin Bloemen, Erwin Olaf, Connie Palmen, Mart i jn 
Krabbé, Tom Egbers, om er maar een paar te noemen.
Na mijn opleiding aan het St. Thomascollege besloot 
ik eerst maar eens te gaan reizen. Naar Indonesië 
en daarna naar landen als Turki je, Griekenland, 
Denemarken en Joegoslavië. Die reizen combineerde 

ik met koken om in mijn levensonderhoud te voorzien. 
Dat is nooit meer veranderd. Ik ben autodidact met een 
passie voor koken. Ik heb nog kor te t i jd een Indonesisch 
eethuisje gehad in Venlo, tegenover de bibl iotheek in 
de Begijnengang, daarna ben ik naar het westen van 
Nederland ver trokken. Mijn broer t je woont nog in Venlo, 
maar ik kom er eerl i jk gezegd te weinig meer.
Dit is zeker mijn droombaan. Ik sta helemaal al leen in 
een kelder t je, zes dagen per week, twaalf uur per dag 
en ik zou niet anders wi l len. Door de open keuken heb 
ik veel contact met de gasten. Bi j  leven en welzi jn doe 
ik dit  tot ik mijn pensioen. Daarna plak ik er nog wat 
jaar t jes bi j ,  denk ik. 
De zware klassieke roomsauzen, onder andere de 
Kreeften Beurre Blanc  en de Dragonsaus ,  z i jn toch wel 
mijn favoriet. Die sauzen definiëren het restaurant. Maar 
ik geef helaas geen recepten, die neem ik mee het graf 
in of gaan na mijn pensioen naar de hoogste bieder. ’

Rob Gerichhausen (Venlo,1965) | Chez Georges in Amsterdam

   ver
     de Kook 1

‘Chez Georges i s 
genoemd naar de 

opr ichter Georges Roorda, 
een Belg en een leer l ing 
van topkok Paul Bocuse. 

Georges best ierde het 
restaurant met z i jn vrouw 

Bets ie,  hun namen z i jn 
in het raam gegraveerd. 

Het is  een Belgisch 
restaurant:  de k lass ieke 
Franse keuken met een 

Belgische twis t .  Met 
t ien tafel t jes,  verdeeld 

over dr ie verdiepinkjes, 
hebben we een gezel l ige 

huiskamersfeer.  Onze 
gasten komen ui t  al le 

maatschappel i jke 
lagen. Van 

di recteuren tot 
toer is ten, van 

advocaten 
tot  zangers, 

van ras-
Jordanezen tot 
grachtengordel-

yuppen. 

fo to ’ s  Sonja  Pr ins

36   BUUN

 

mensen

 

Rob Gerichhausen (Venlo,1965) | Chez Georges in Amsterdam

   ver
     de Kook 1
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muziek

dOOr KEES VERBEEK

fOTO’s PETER DE RONDE 

I n oktober stond de jonge 

Venlose mezzosopraan     

Nienke Nasserian Nillesen met 

twee eigen voorstellingen over 

haar Afrikaanse roots in Theater 

de Maaspoort. diezelfde maand 

ontving ze in domani de Prix 

d’Orange. In Gent werkt ze dit 

seizoen mee aan de voorstelling 

War on Women van Compagnie 

courage.

tussen Venlo     Tanzania&
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Operazangeres Nienke Nasserian:

tussen Venlo     Tanzania
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o Masai

Nienkes ouders leren elkaar kennen in Tanzania. Moeder werkt er als 
tropenarts, vader is stamhoofd van de Masai. Omdat moeder niet in 
Afrika wil bevallen, keert ze terug naar Nederland waar ze in Venlo 
op 18 maart 1993 het leven schenkt aan haar dochter. Ze noemt haar 
Nienke, vader noemt haar Nasserian, een Masainaam, die Eeuwige 
Vrede betekent. Na enkele maanden keren moeder en dochter terug 
naar Tanzania, waar ze nog zo’n anderhalf jaar wonen voor ze zich de-
fi nitief in Venlo vestigen. Anno 2018 heeft Nienke Nasserian één vader, 
zes moeders en vierendertig broers en zussen. 
‘Zo begint ook Masai, de voorstelling die ik voor mijn bachelor ge-
maakt heb. Inderdaad, mijn vader heeft meer vrouwen en die noem 
ik allemaal mama. In Tanzania is het de gewoonte dat iedereen alle 
moeders mama noemt. De voorstelling gaat erover hoe ik als klassiek 
zangeres bij mijn Afrikaanse familie pas. Ben ik een Masai, ben ik geen 
Masai? Ik ben in Venlo opgegroeid, heb hier mijn waarden en normen 
ontwikkeld. In die zin ben ik Nederlands. Maar ik voel een steeds ster-
kere band met mijn Masaifamilie. Op mijn negende ben ik er voor het 
eerst weer geweest, in de meivakantie, met mijn moeder. Daarna nog 
eens drie keer. Zij zijn mijn familie en zien mij als hun familie. Ik ben 
een van hen. Maar ik ben ook degene die uit het Westen komt, rijk is 
en om wie gelachen wordt als ik probeer mee te springen. Rond mijn 
drieëntwintigste ging ik er alleen naartoe. Daardoor was ik voor de 
contacten meer op mezelf aangewezen. Ook al doordat mijn vader in 
het ziekenhuis lag. Eerst was hij de enige die Engels sprak, nu deden 
dat er meer. Zo was het contact veel directer en leerde ik ze beter ken-
nen. Dat is fi jn, maar ook lastig, want als ik terug ben in Nederland mis 
ik ze ook meer.’

Mzungu

Een week nadat Nienke in Venlo wordt geboren, ziet ruim tienduizend 
kilometer zuidelijker haar broer, Ngataiti, het levenslicht. 
‘We zijn dus eigenlijk tweelingen. Twee jaar geleden was hij een maand 
hier. Hij had nog nooit in een vliegtuig gezeten, was nooit buiten Tan-
zania geweest, had nooit op een roltrap gestaan. Alles was nieuw voor 
hem, dus hij deed heel veel nieuwe indrukken op. Over dingen die voor 
ons heel normaal zijn. Bijvoorbeeld dat iedereen hier een pinpas heeft 
en dat je daarmee geld uit de muur haalt. Daar gaat mijn tweede voor-
stelling, Mzungu, over. Over Nederland, onze Westerse cultuur, gezien 
door zijn ogen. Dat verhaal wissel ik af met het verhaal van mijn moe-
der, dertig jaar geleden in Tanzania. Dit alles ondersteund met nieuw 
gecomponeerde muziek, waarin we Masai-wijsheden verwerkt hebben.’

saitoti

Onlangs heeft Nienke de Stichting Saitoti opgericht, die fondsen wil 
werven om de Masai in Tanzania te ondersteunen. Achterliggende ge-

o
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oNIENKE NAssErIAN

Volgens mij is iedere zanger het 

meest kritisch op zichzelf. In het 

oefenlokaal ben je voortdurend be-

zig met je houding, je ademsteun en 

al die andere zangtechnische din-

gen, waardoor je niet kunt stromen. 

Meestal zit je dan ook net iets onder 

de toon. De waiting sound noemt mijn 

docente dat. Ze heeft een internatio-

nale carrière en zij zegt: “De keren 

dat ik echt in mijn flow ben, well, a 

few times.” Dus, dat wonder … voor 

jezelf is dat er vaker niet dan wel. Als 

operazanger ben je je hele leven be-

zig om je te ontwikkelen, te schaven, 

te verfijnen. Dat is fijn. Ik hoop dat ik 

over vijf jaar kan zeggen, ja … En dat 

is dan nog niet eens: ik ben er. Dat is 

toch bij klassieke zangers nooit?’

Het hele leven van een 

zanger is op dat ene 

moment gericht waarop 

in de keel het wonder 

gebeurt. 

(Louis Ferron,  Toonkunst ,  1987)  
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dachte is dat de Tanzaniaanse overheid de Masai steeds meer achter-
stelt. De ruimte om hun vee te laten grazen wordt alsmaar minder. Veel 
dieren overlijden, terwijl dat hun betaalmiddel is. Het wordt steeds 
moeilijker om in de eerste levensbehoeften te voorzien. 
‘Ik vind het lastig dat zij zo weinig hebben. Met mijn stichting willen 
we ondersteuning bieden bij het opleiden van jongeren, watervoorzie-
ning en zorghulpmiddelen. Saitoti betekent gever. Het is mijn vaders 
achternaam. Door benefi etconcerten kan ik vrij makkelijk geld opha-
len. Laatst was er nog een in Domani. Met medewerking van klasge-
nootjes van het conservatorium, die gratis meedoen.’

Musical

Als kind al zingt Nienke bij het Franciscuskoor. Ook krijgt ze blok-
fl uitles en vanaf haar achtste speelt ze klarinet. Haar decaan op Den 
Hulster spoort haar aan zangles te nemen.
‘We hadden een adviesgesprek over mijn toekomst. Over wat ik wilde 
worden en welk profi el daar het beste bij zou passen. Samen met mijn 
moeder had ik zo’n beetje alle grote musicals gezien. Evita, Mamma 
Mia, Wicked … Als ik in de zaal zat, voelde ik dat ik dat ook wilde: 
zingen. In elke voorstelling zat wel een rol die me aansprak. Vaak de 
hoofdrol. Zingen en acteren. Dansen minder, maar als operazanger 
hoef je dat ook niet. Na afl oop kocht ik ook altijd de cd. Die werd grijs 
gedraaid en in de auto zong ik die luidkeels mee. Dus ja, musicalster! 
“O,” zegt-ie, “zit je op zangles?” Dat zat ik niet. “Misschien moet je 
daar dan mee beginnen.” Dat heb ik toen gedaan, bij de school van 

Tino Snijtsheuvel. Daar kreeg ik op zeker moment een leraar met een 
klassieke achtergrond en die heeft me aan een klassiek stuk gezet. Ik 
vond het heel leuk om dat stuk helemaal uit te pluizen. Door het klari-
netspelen was ik al behoorlijk thuis in de klassieke muziek.’
Terwijl ze nog op Den Hulster zit, neemt ze deel aan de Amsterdam 
Broadway Academy en in Tilburg de MusicAllFactory. Als ze daarna 
naar het conservatorium in Maastricht gaat, volgt ze tegelijk ook de 
vooropleiding voor de muziektheateropleiding van het Tilburgse con-
servatorium. Al tijdens het eerste jaar besluit ze over te stappen: ‘Tot 
mijn achttiende had ik me steeds met musical bezig gehouden, maar 
toen koos ik voor klassiek. Mijn stem heeft een klassiek timbre. Maas-
tricht was erg theoretisch en vooral ook heel individueel. Tilburg meer 
klassikaal en meer praktisch. Het paste perfect. Als klasgenoten gaven 
we samen concerten. Dat clubje is echt familie geworden.’

NIENKE NAssErIAN

I k vond het heel leuk om dat stuk helemaal uit te pluizen. 

door het klarinetspelen was ik al behoorlijk thuis in de 

klassieke muziek.



BUUN   45

ooluiden. Acht uur, dus acht slagen en die duren dan heel lang. Ik moest 
wachten, maar toen ik verder kon, was het heel ingeleefd en voor het 
publiek heel natuurlijk. Er kwam ook een keer een sirene voorbij net 
toen het over een zieke ging … soms krijg je ook cadeautjes tijdens het 
spelen … op een of andere manier lukte het me dat te integreren.’

Knofl ook

Na haar bachelor twee jaar geleden, haalt Nienke dit jaar haar master. 
Begin juli krijgt ze haar diploma. Daarmee ligt nog niet direct de hele 
wereld open qua opera: ‘Je moet goed kijken wat bij je ontwikkeling 
past. Cherubino uit Le nozze de Figaro van Mozart zou ik nu aankunnen. 
Donna Elvira, uit Don Giovanni, ook van Mozart, nog niet. Het risico is 
dat je het verkeerd instudeert. Je lichaam slaat dat op en als je er vijf of 
tien jaar later opnieuw aan begint, omdat je dan technisch verder bent, 
wil je lichaam die oude patronen oppikken. Dan moet je maar zien dat 
je die er weer uitkrijgt.’
Dagelijks oefent ze minimaal twee uur. Een half uurtje inzingen met 
toonladders in verschillende toonsoorten en vervolgens wat ze moet 
doen voor komende voorstellingen. Daarbij is het zaak de stem goed 
op orde te houden. Voor veel zangers is dat een voortdurende bron van 
zorg en beslommering.
‘Ik probeer er niet al te neurotisch mee om te gaan. Maar als mijn vriend 
ziek is, houd ik hem liever even op afstand. Als ik merk dat ik ziek zou 
kunnen worden, gebruik ik een paar dagen tea tree oil. Dat heeft een an-
tibacteriële werking. Een paar druppels op heet water en dan stomen. 
Gemberthee helpt ook. Het schijnt, maar dat heb ik nog nooit gepro-
beerd, dat je bij een echte ontsteking op knofl ook moet kauwen. Zegt 
mijn docent, maar het lijkt me niet zo lekker. Rauwe knofl ook! Maar 
ja, wat is dan het belangrijkste? Klasgenootjes die een masterclass had-
den, gebruikten toen cortisol. In Italië haal je dat gewoon bij de apo-
theek, hier niet. Verder is het een kwestie van lessen volgen, heel veel 
lessen volgen. Dat is een verschil met musicalzangers. Die beheersen 
hun zangtechniek sneller, omdat ze op het podium een microfoon mo-
gen gebruiken. Daarna hoeven ze nog maar een paar keer per jaar een 
soort onderhoudsbeurt te nemen. Bij ons is dat helaas niet het geval.’

War on women

Momenteel is Nienke in Gent betrokken bij de ontwikkeling van de 
voorstelling War on Women, van Compagnie couRage. Een stuk voor 
twee acteurs, een danser en een zangeres. Met teksten van Seneca, Ju-
dith Butler en Sue Lloyd-Roberts stelt de voorstelling de vraag waar een 
vernietigde stad (Ieper 1918, Homs 2012) de kracht vandaan haalt voor 
heropbouw terwijl tot 75 procent van de mannen verdwenen zijn. Als 
die kracht vrouwelijk is, waarom worden vrouwen dan stereotiep als 
slachtoffer neergezet?
Nienke: ‘Het is mijn eerste project na mijn afstuderen. We gaan ermee 
toeren, heb ik begrepen, ook in Nederland. Verder weet ik er nog niet 

44   BUUN

Opera

Inmiddels heeft Nienke Nasserian al verschillende rollen gespeeld. 
Metella in Offenbachs La Vie Parisienne, Dorabella in Mozarts Così fan 
tutte. Zij, het belangrijkste personage in de Utrechtse stadsopera Onder-
weg van Bob Zimmerman over de vluchtelingenproblematiek. Verder 
Treemonisha, eveneens een hoofdrol, in de gelijknamige opera van 
Scott Joplin. Ook zong zij in het koor bij Verdi’s Mac Beth en bij Die 
Fledermaus van Johan Strauss.
In het oefenlokaal is ze tijdens het zingen met allerlei zangtechnische 
aspecten bezig. Op het podium is dat anders: ‘Dan heb je publiek dat je 
wil entertainen en kun je je overgeven aan een extra laag concentratie. 
Ook als er iets gebeurt, dan ga je door. Wij noemen dat het derde oog. 
Dat zorgt ervoor dat je bij je rol blijft. Laatst had ik een huiskamer-
concert en bij de belangrijkste zin van het stuk begon er een klok te 

NIENKE NAssErIAN

Dagelijks oefent ze minimaal twee uur. Een half uurtje in-

zingen met toonladders in verschillende toonsoorten en 

vervolgens wat ze moet doen voor komende voorstellingen.
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orange

Oktober dit jaar mocht Nienke 

Nasserian in domani de Prix 

d’Orange in ontvangst ne-

men, een door de sociëteit 

Prins van Oranje beschikbaar 

gestelde stimuleringsprijs voor 

jong talent. Voorzitter sef derkx 

van de Prins: ‘In alle jaren dat 

ik organisatorisch actief ben 

geweest bij met name het Zo-

merparkfeest heb ik nog nooit 

zo’n sprankelende, talentrijke 

en humoristische jonge vrouw 

ontmoet.’

de Prix d’Orange bestaat uit 

een geldbedrag van 750 euro 

en een oorkonde.

zo heel veel van. Ik ben net een aantal dagen daar geweest om kennis te 
maken. Dat was in elk geval al heel leuk.’

racisme

Het thema van de productie spreekt Nienke erg aan. Behalve dat ze de 
komende jaren wil zingen in bestaande opera’s, wil ze eigen voorstel-
lingen maken. Net als War on Women stukken met een maatschappelijke 
lading.
‘Ik denk nu weleens aan racisme. Maar eerlijk gezegd weet ik ook niet 
goed of ik me daar wel aan wil wagen.  Kijk hoe Sylvana Simons kapot 
gemaakt wordt, omdat ze zich uitspreekt. Voor mijn scriptie over hoe ik 
mij als zwarte zangeres kan onderscheiden in de operawereld sprak ik 
met Tania Kross (Antilliaans-Nederlandse sopraan - KV). Zij laat zich 
er bewust niet over uit: “Ik ben een zangeres en geen politicus.” Zelf 
wil ik niet dat het te veel afl eidt van mijn artistieke, creatieve en muzi-
kale route. Ik word niet nageroepen of benadeeld. Wel willen mensen 
vaker aan mijn haar voelen. Duidt dat op racisme? Ze beginnen vaker in 
het Engels tegen me te praten. Misschien hebben die mensen wel net 
een Engels telefoongesprek gevoerd. Je weet niet wat de situatie van 
de ander is op zo’n moment. Dus het is ook niet duidelijk of dat over 
racisme gaat. Maar het overkomt mij wel vaker dan mijn witte vriend. 
Theater kan een middel zijn om maatschappelijke kwesties aan de orde 
te stellen. In Masai gaat het ook even over vrouwenbesnijdenis. En over 
de manier waarop mijn broertje over homoseksuelen praat. Dus ik heb 
wel de neiging om dat op te zoeken, maar hoe? Ik weet het niet. Sowie-

so wil ik het publiek laten nadenken en niet van alles voorkauwen. Ra-
cisme is wel iets waar iedereen op een of andere manier mee te maken 
heeft. Ik denk dat iedereen wel onwillekeurig gedachten heeft waarmee 
hij anderen buitensluit: “Het zal de schoonmaker wel zijn.” Een man 
vertelde me een keer dat hij bij het zien van een mooie zwarte vrouw 
dacht: “Een mooie zwarte vrouw.” Maar zag hij een mooie witte vrouw, 
dan dacht hij: “Een mooie vrouw.” Dat lijkt onschuldig, maar het is 
toch een vorm van onderscheid maken. Wie dat beseft, kan dergelijke 
patronen uit zijn systeem krijgen. Als iedereen dat doet, zou de wereld 
er een stukje beter uitzien.’<
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De  fo to lo ca t i e  i s  t e r  b e s ch ikk ing  ge s t e ld  door  De  Maaspoor t .

Kees Verbeek (1950) is publicist en 

schreef voor boekuitgaven over kun-

stenaars als Sjer Jacobs, Tom Smetsers, 

Diego Semprun Nicolas, Herman Kuypers, 

Raph de Haas, Ruud van Empel en Gijs 

Dragt. 

T heater kan een middel zijn om maatschappelijke 

kwesties aan de orde te stellen. 

NIENKE NAssErIAN
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Restaureren 
zonder poespas
Joep Selen herstelt monumentale panden in oude luister

DOOR ADRI GORISSEN

FOTO’S PETER DE RONDE

H et ontwerpen 

van nieuwe 

woningen boeit hem 

niet zo. Bouwkundig 

restaurateur Joep 

Selen (46) uit Venlo 

ziet veel meer de 

schoonheid van 

monumentale 

panden en probeert 

ze in oude luister 

te herstellen. Hij is 

een veelgevraagd 

restauratie-architect 

en is de laatste 

jaren bij vrijwel alle 

restauratieprojecten 

in de gemeente Venlo 

betrokken.
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Restaureren 
zonder poespas
Joep Selen herstelt monumentale panden in oude luister
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JOEP SELEN

Joep Selen is sinds een jaar terug op de plek waar het voor hem als 
bouwkundig restaurateur allemaal begon. In Huize Soomers aan 
de Arenborgweg in ’t Ven, de door zijn vader architect Geer Selen, 

van de ondergang geredde boerderij uit het begin van de zeventiende 
eeuw. Joep heeft het zogenoemde hallenhuis van zijn vader overgeno-
men en woont er nu met zijn gezin.
Geer Selen koopt de boerderij in 1980. Veel meer dan een rijp voor de 
sloop zijnde bouwval is het dan niet. Maar hij kijkt daar doorheen en 
ziet al voor de aankoop wat hij ervan kan maken. Hij besluit niet tot 
de in die jaren in zwang zijnde aanpak van alleen het skelet overeind 
houden en voor de rest alles vernieuwen. Hij herstelt de boerderij zo-
veel mogelijk in de oude glorie. Overigens zonder concessies te doen 
aan comfort, maar de verwarming die erin komt wordt uit het zicht 
geplaatst.
Zoon Joep is dan 8 jaar. Hij is vanaf het begin betrokken bij het afbre-
ken en weer opbouwen van alle belangrijke elementen van Huize Soo-
mers. ‘We zijn begonnen met het opmeten en opruimen van wat er nog 
stond’, herinnert Joep zich. ‘Daar zijn we een jaar mee bezig geweest 
en toen had mijn vader zijn plan klaar. Met de uitvoering ervan mocht 
ik zoveel als mogelijk helpen en dat vond ik fascinerend. Afbreken en 
dan met het opgeknapte oude materiaal weer opbouwen, prachtig was 
dat.’
Terugkijkend weet hij dat met die restauratie zijn liefde voor het vak is 
geboren. Die liefde wordt in de jaren erna alleen maar groter, want zijn 
vader heeft zich inmiddels gespecialiseerd als restauratie-architect en 
neemt hem mee naar tal van projecten. Zo helpt hij mee bij de restaura-
tie van kasteel Oijen en de redding van de watermolen in Arcen. Daar-
door weet hij op zijn achttiende zeker dat hij architect wil worden, net 
als zijn vader en grootvader. Die laatste is eigenlijk vollegrondstuinder 
van beroep, maar in de stille maanden van het jaar ontwerpt en bouwt 
hij huizen en schuren om ze weer te verkopen of te verhuren.

Hendrick de Keyser

Joep besluit om naar de mts in Venlo te gaan en daar de richting bouw-
kunde te gaan doen. Eigenlijk ligt de academie voor bouwkunst meer 
voor de hand, maar daar wordt te weinig met het vak restaureren ge-
daan, vindt de dan al van zijn toekomst overtuigde jonge Selen. Na de 
mts zoekt hij een stageplek en kijkt hij ook weer eerst rond in het res-
tauratiewereldje. Een stageplek bij de Vereniging Hendrick de Keyser 
in Amsterdam, die door het hele land monumentale panden opkoopt 
en restaureert om ze vervolgens te verhuren, lijkt hem wel wat.
Joep Selen: ‘Ze hielden eerst een beetje de boot af, want ze hadden toen 
nog maar weinig personeel in dienst. Het opknappen en werken aan 
de bijna vierhonderd panden die ze toen bezaten, werd meestal uitbe-
steed. Ik ben er zo’n beetje voor de deur gaan liggen om een kans te 
krijgen. Uiteindelijk gebeurde dat ook en het mooie was dat ik de stage 
kon combineren met een parttime restauratie-opleiding in Den Bosch 
en Duitsland. Na een jaar mocht ik al blijven bij Hendrick de Keyser.’

Joep  ( r e ch t s )  en  z i jn  vader  Gee r. 

Re cht e rb ladz i jde :  Huiz e  Soomers  aan 

de  Arenborgweg  in  Ven lo .
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Tevoorschijn 

kwam een 

prachtige gevel 

met fraai middel-

eeuws metselwerk 

en nog diverse 

interessante 

bouwsporen van 

de oorspronkelijke 

gevelindeling. 

‘In 2007 kreeg ik een enorme teleurstelling te verwerken en die werd 
de reden om te vertrekken’, vertelt hij, ‘omdat ik uit Limburg kom, 
mocht ik van de vereniging alle Limburgse projecten doen. Zo ook de 
restauratie van Kasteel Neubourg in Gulpen. Die zou zeven jaren in 
beslag gaan nemen en ik mocht al die jaren in een van de bijgebouwen 
van het kasteel wonen om het project te coördineren. De bedoeling was 
dat de toenmalige eigenaar het kasteel, de parken eromheen en de er 
verder bij horende gronden zou verkopen aan Natuurmonumenten en 
dat die club vervolgens het kasteel zou overdoen aan Hendrick de Key-
ser. Maar op de dag van de overdracht bij de notaris liet de eigenaar 
weten toch niet te verkopen. Mijn droom spatte uiteen en ik zat daar zo 
mee dat ik dacht: ik ga maar eens wat anders doen.’
Joep keert vanuit Amsterdam terug naar Limburg en treedt in dienst 
bij een expertisebureau om schades aan monumentale panden op te 
nemen. Het blijkt al snel niks voor hem. ‘Ik hoefde niets te maken, cre-
eerde niks, ik werd er doodongelukkig van.’ Omdat hij inmiddels zijn 
vrouw heeft leren kennen, verhuist hij naar Maassluis. Het is de Vereni-
ging Hendrick de Keyser die hem dan naar zijn oude stiel terughaalt, 
zij geeft hem in 2010 de opdracht voor de restauratie van Buitenplaats 
Beeckestein in Velsen-Zuid.
Daarmee heeft hij weer een voet tussen de deur bij de vereniging en 
er volgen tussen 2012 en 2014 opdrachten voor de restauratie van het 
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In de jaren die volgen doet hij tal van projecten voor de vereniging, waar-
onder restauraties van panden aan de Herengracht, de Keizersgracht en 
de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam, het Tolhuis in Gorinchem 
en huizen aan het Spaarne en de Houtmarkt in Haarlem. Al met zijn 
eerste restauratie wordt hij enorm op de proef gesteld. Het gaat om een 
tegen de zeedijk aangelegen vissershuisje in het Friese Moddergat. 
‘Alle problemen die je maar kon bedenken waren verenigd in een com-
pact huis’, weet hij nog, ‘de funderingen waren verzakt, de houtworm 
zat erin en er was sprake van flinke zoutinwerking. Het zout zat in 
de muren en trok in de witjes - speciale tegeltjes die tegen de muur 
aanzaten – en zorgde ervoor dat het glazuur daarvan kapot sprong. Ik 
heb toen alle witjes van de muren laten halen en schoon laten spoelen, 
zodat het zout verdween. Maar terugzetten kon niet, want de muren 
bleven vol zout. Ik heb toen een soort voorzetwand bedacht waar de 
witjes tegenaan konden. En zo waren er meer problemen die ik moest 
oplossen. Maar ik deed het blijkbaar goed, want ik kreeg er in 1995 de 
restauratieprijs van de provincie Friesland voor.’

Teleurstelling

Hoewel hij het enorm naar zijn zin heeft bij Hendrick de Keyser stapt 
hij na een dienstverband van veertien jaar in 2007 op bij de vereniging. 

Joep  Se l en  met  z i jn  gez in  en  r e ch t s 

aan  he t  werk .
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JOEP SELEN

Die bouwge-

schiedenis 

probeer ik tijdens 

de restauratie ook 

zoveel mogelijk 

zichtbaar te ma-

ken. 

Kranenbreukershuis, de Gouden Berg en de Stijfselfabriek te Tegelen, 
die Hendrick de Keyser heeft verworven. Selen is weer thuis bij zijn 
oude passie en hij besluit in 2014 om zich als zelfstandig bouwkundig 
restaurateur te vestigen. Sindsdien rijgen de projecten zich aaneen – 
onder meer de oude Puddingfabriek in hartje Venlo en de Arenborg in 
’t Ven – en moet hij veelvuldig opdrachten afwijzen.

Filosofie

Door de jaren heen heeft Joep een eigen restauratie-filosofie ontwik-
keld. ‘Wat mij aanspreekt’, zegt hij, ‘is dat je een oud pand, waaraan 
iedereen voorbijgaat en waarvan niemand meer de schoonheid ziet, in 
oude staat kunt terugbrengen. Ik vind het interessant dat je een monu-
ment dat ieder ander zou slopen, toch weer voor bewoning geschikt 
kunt maken. Meestal ga ik als volgt te werk. Ik bekijk de geschiedenis 
van het monument en probeer in het pand bewoningssporen te vinden. 
Dus ik ga op zoek naar de oorspronkelijke bouw en de verbouwingen 
en aanpassingen uit het verleden. Die bouwgeschiedenis probeer ik 
tijdens de restauratie ook zoveel mogelijk zichtbaar te maken. In dat 
zo oorspronkelijk mogelijke bouwvolume komen dan de aanpassingen 
om het pand voor een nieuw doel geschikt te maken. Daarbij gebruik ik 
zoveel mogelijk originele materialen en benut ik authentieke details. 

De  Gouden  Be rg  in  Tege l en.
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Wat mij aanspreekt is dat je een oud pand, waar-

aan iedereen voorbijgaat en waarvan niemand 

meer de schoonheid ziet, in oude staat kunt terugbren-

gen. 

Het Kranenbreukershuis in Tegelen.
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oude Puddingfabriek in Venlo, bijvoorbeeld, is uit de zestiende eeuw, 
en sommige delen zelfs uit de late vijftiende eeuw. Maar je kunt in je 
restauratie niet terug naar die vijftiende eeuw, want dan moet je drie-
kwart uit het pand slopen. Dus doe je concessies, want je moet zo’n 
pand weer voor de komende tweehonderd jaar bruikbaar maken.’
Het afgelopen jaar restaureerde hij Huize De Koel in ’t Ven, ook wel 

Werklust genaamd.  Het pand is in 1811 gebouwd en daarna is er van 
alles mee gebeurd. 
‘Daar was alles dichtgetimmerd met schroten. Die konden er allemaal 
uit, want die waren van 1973, die hoorden niet in het pand. Maar ele-
menten van honderd jaar geleden, die konden natuurlijk blijven. Zo 
werd er in 1900 een balkon met pilaren voor het huis gezet. Dat zou je 
weg kunnen halen, want het is niet origineel. Maar van de andere kant, 
het geeft het pand wel een zekere allure en iedereen kent het zo, het is 
een gegroeid gegeven. Bovendien heeft het balkon, dat van gewapend 
beton is gemaakt, het huis gered toen er een aantal jaren geleden een 
grote treurwilg op viel. In het huis zelf heb ik niks aan de indeling 
veranderd, wel heb ik een vroegere gang die midden door het huis liep 
weer een beetje zichtbaar gemaakt door er weer de aanzetten van terug 
te brengen. Ik probeer altijd wel iets van de bewoningsgeschiedenis te 
laten zien.’

Verkrotten

In 2018 is hij ook begonnen aan zijn misschien wel uitdagendste klus: 
de restauratie van Markt 24 en 24A, recht tegenover het stadhuis. In 
de panden zijn – net als op zoveel plaatsen in de Venlose binnenstad 
– winkels gevestigd. Maar de bovenverdiepingen staan leeg en staan 
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Het oude gebouw laat ik zoveel mogelijk in zijn waarde, ik breng er zo 
weinig mogelijk poespas in aan. Er zijn collega’s die er iets van zich-
zelf aan toe voegen, om een soort statement te maken, om te laten zien 
dat het van hen is. Die aanvechting heb ik niet. Ik ben eigenlijk, net als 
mijn vader, een purist.’
Zo werkend kijkt hij bij een pand uit 1600 eerst naar hoe dat er direct 
na de bouw in 1600 uitzag en vervolgens wat er daarna allemaal bouw-
technisch mee is gebeurd. ‘Pas als ik de geschiedenis van een pand 
ken, kan ik bepalen wat er mee moet gebeuren. Ik kan dan vaststellen 
wat we zeker moeten behouden en op welke punten er concessies kun-
nen worden gedaan. Je moet eigenlijk proberen om met restaureren zo 
dicht mogelijk bij de oorsprong te komen, maar vaak kan dan niet. De 

In t e r i eur  Huiz e  Soomers . 

Re cht e rb ladz i jde :  Jo ep  en  Gee r.

JOEP SELEN
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volgens Selen op instorten. Er moet snel wat aan gebeuren. Het plan is 
om er levensloopbestendige woningen in te maken en die te verhuren. 
Een opgang moeten ze krijgen via een lift aan de achterkant.
Selen: ‘Dat project, dat ik samen met particuliere eigenaren en de ge-
meente Venlo doe, is aan het uitdijen. Er komen steeds meer geïnte-
resseerden bij. In de hele binnenstad zijn er misschien wel 75 van die 

oorspronkelijk middeleeuwse panden die staan te verkrotten. Althans 
aan de bovenkant. Het gaat om hele grote woningen, waarin vroeger 
de winkeliers en hun grote gezinnen woonden. In de jaren zestig en 
zeventig gingen ze weg en werden de bovenwoningen opslagplaatsen. 
Zeker toen de grote concerns de panden overnamen. Maar tegenwoor-
dig staat alles leeg, want de ketens bevoorraden de winkels elke dag. 
In sommige van die bovenwoningen kun je niet eens meer of met heel 
veel moeite komen. Dat is ontzettend jammer. Alles bij elkaar zou je 
misschien wel zo’n achthonderd appartementen in die panden kunnen 
maken. Ik heb me daar een beetje in vastgebeten en gelukkig komt het 
project nu langzaam op gang.’
Wat ook op gang is gekomen, is de opknapbeurt van zijn eigen wo-
ning: Huize Soomers. De vorige restauratie dateert al van bijna veertig 
jaar her, dus moet er nodig wat gebeuren. Niet alleen om het naar ei-
gen smaak opnieuw in te delen, maar ook om grote zaken als de ver-
nieuwing van het dak aan te pakken. En om het over enkele decennia 
over te kunnen dragen aan Vereniging Hendrick de Keyser, want dat is 
het vaste voornemen van Joep Selen en zijn vrouw. Op die manier blijft 
de oudste Venlose boerderij voorgoed behouden.<

JOEP SELEN

Adri Gorissen (Venlo, 1955) is journalist 

en schrijver. Hij werkt als journalist voor 

De Limburger en publiceerde onder 

meer het ‘Limburgs Literatuur Lexicon’ 

(2007) en ‘Een Noorse liefde’ (2012).

In  Huize  Soomers ,  r e ch t s  de  be ide 

r e s t aurat i e -ar ch i t e c t en.
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foto Peter de ronde

 

‘Twaalf woorden, waarvan 
vijf de zin maken. De eerste vier 

staan in perfecte harmonie tot elkaar: 
mooi, stromen, komen, bron. Ronde klan-

ken die doen denken aan water dat ritmisch 
tegen de kade klotst. En dan dat laatste woord. 

Spreek het gedicht uit en merk hoe die ronde 
klanken opeens in een zuchtende glimlach over-

stromen: hart. De plek is geniaal - aan de voet 
van een stenen reus, zo geplaatst dat je ieder 
woord los leest en toewerkt naar dat mooie 

einde. Maasgeluiden op de achtergrond 
maken de beleving compleet.’

Romertoren
poëzie

Wanda Borter (26) 

Gedicht Mooi zijn de stromen: Bert Schierbeek



ONSTERFELIJK

BUUN   65

DOOR Lean HodseLmans

fOtO’S ConsTanCe JenTJens

tanja Nabben (1969) is documentairemaker en 

schrijver. Haar blogs - ‘verhalen uit hart, hoofd, 

maag en onderbuik’ - zijn dit jaar door de Ko-

ninklijke Bibliotheek bestempeld als digitaal erfgoed 

en worden voor eeuwig bewaard. De observaties en 

belevenissen van de Venlose geven een goed beeld 

van de Nederlandse cultuur , geschiedenis en samen-

leving. En dat moet geconserveerd worden voor de 

generaties die na ons komen, vindt de Koninklijke Bieb.

Je blogs zijn cultureel erfgoed, terecht?

‘Dat moet je over dertig jaar maar eens aan een antropoloog vragen, 
of een student geschiedenis. Mijn verhaaltjes zijn niet zo zeer een let-
terlijke weerspiegeling van de tijdgeest, maar je kunt er wel “het onder-
buikgevoel” van een bepaalde periode, de maatschappij, dorp, straat of 
stad uithalen. ‘

Wie schrijft die blijft dus echt, hoe voelt het om onsterfelijk te zijn?

‘Altijd al heb ik geschreven. Want als ik schreef kon ik mijn verhaal 
kwijt. Er was in ons drukke huishouden vaak niet zo heel veel ruimte 
en animo voor mijn avonturen, verhalen en gedichten. Ik zocht dus al 
jong een soort eigen publiek buiten de deur; een maffe buurman met 
een goed gevulde boekenkast, een blowende tante die altijd tijd had 
voor mijn gedichten, een lieve nicht die mijn trouwste fan en lezer was 
vanaf moment één en een fijne leraar en conrector die zagen dat ik, be-
halve mijn neiging tot spijbelen, ook een talent had voor schrijven en 
taal. Leeftijdsgenoten hadden niks met mijn saaie hobby die behoorde 
tot de categorie postzegels verzamelen. Al schrijvende zocht ik mijn 
eigen identiteit bij elkaar; zolang ik schreef, werd ik gezien en serieus 
genomen en kon ik tevens de wereld om mij heen wat beter duiden. Er 
is niet zo heel veel veranderd, behalve dat er een digitale revolutie heeft 
plaatsgevonden en het fenomeen bloggen ontstond. Geniaal, dacht ik 

cultuur
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tien jaar geleden. Ik ga mijn avontuurtjes van het dagelijkse leven de 
wereld ingooien en hoop dat mensen daar plezier, herkenning of iets 
anders uit kunnen halen. Ik zat namelijk met een hele grote berg ver-
halen en avonturen die ik verzameld had, maar die ik niet op een ver-
jaardagsfeest of bij de koffie met de buurvrouw kwijt kon, want in ons 
land praat men liever over hypotheken of andere buren, dan dat men 
elkaar trakteert op een sterk verhaal. Het bloggen begon als het oprui-
men van mijn innerlijke harde schijf. Mijn verhalendrift even stallen. 
Ja, wie schrijft die blijft. En gelukkig geldt dat nu, dankzij de nieuwe 
wet op erfgoedbehoud, ook voor digitale dingen. Onsterfelijkheid is 
een heerlijke beloning voor een schrijver; weten dat je ergens in de toe-
komst gelezen zult worden. Hoe mooi is dat!’ 

Waar komt de inspiratie voor je blogs vandaan? 

‘Het alledaagse leven zit vol prachtige verhalen. Ik schreef op die ma-
nier vroeger al in mijn dagboek toen ik een meisje van tien was. Obser-
vaties op straat, bij de winkel, een begrafenis, of gewoon een rotdag 
of een gekke conversatie. Ik ben nooit op zoek naar een verhaal, ze 
komen zoals het leven zelf: fragmentarisch en meestal op onverwachte 
momenten. ‘

Je schreef dit blog speciaal voor Buun. Wat wil je daar nog over kwijt.

‘Het liefst schrijf ik over de meer romantische oorden waar ik woonde 
of was. Maar het leven is nu eenmaal niet altijd romantisch. Bijvoor-
beeld stadsdeel Blerick, waar ik opgroeide, was en is nog steeds een 
niet al te vanzelfsprekende of inspirerende plek voor een mooi verhaal-
tje. Vroeger als kind maakte dat niet uit. Je wist niet beter en een lullig 
visvijvertje tussen de flats was een plek waar we goudschatten zochten 
en boomhutten maakten, karpers vingen met wormen uit het voetbal-
veldje of je eerste zoen op schaatsen kreeg bij minus 6. Nu wil daar 
geen hond wonen, laat staan een film maken die niet over criminaliteit 
of schietpartijen gaat. Ik zoek die plekken toch weer op. In herinne-
ring, retrospectief. Of ik maak er een film over. (TegenPolen in Blerick 
red.). Niet omdat ik het mooi vind, maar om te duiden dat mensen met 
een verhaal overal zitten. Ook in maatschappelijk niemandsland. 
Als ik dan op zo’n plek een Turk ontmoet die van talen houdt en vloei-
end Pools spreekt, dan vind ik dat een soort van romantisch. Of als een 
buurt-freak prachtig losbarst in filosofisch en beschouwend geleuter, 
dan kan ik daar echt van genieten, ook al kan ik er geen touw aan vast-
knopen. Zo werkt dat ook met een blog. Als ik dat gekke kriebeltje in 
mijn onderbuik voel, dan weet ik: er zit een verhaaltje, een momentje 
dat ik wil herinneren, bevriezen of beschouwen. In Blerick voelde ik 
dat kriebeltje niet meteen, omdat het voor mij gesneden en ongezellige 
koek was. Maar ik heb geleerd dat je soms stil moet zitten en echt lang 
naar dingen moet kijken. En dan komt het verhaal vanzelf. Ik ben dan 
een 49-jarig kind dat gelooft dat er een potje met goud tussen de flats 
en de gejatte fietsen in het visvijvertje verstopt zit.’ 

tANJA NABBEN

A l schrijvende 

zocht ik mijn 

eigen identiteit bij 

elkaar

Lean Hodselmans (1966) is schrijver en 

journalist. Ze werkt als verslaggever bij 

regio-omroep Dtv Nieuws in Oss.
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Waldlauf-schoenen met van die dikke spekzolen, knielange rok-
ken, oninteressante bloezen, gigantische onderbroeken en steun-
kousen. Ik zag mijn woensdagmiddagen wegzinken in de beige en 
zalmroze gelambriseerde kamertjes van buurtpedicures en mijn 
hersens verdampen onder droogkappen en boven hete strijkbouten 
tussen stapels was. Het leek me ellendig om een ouder wordende 
vrouw te zijn en mijn dagen te slijten tussen de keukentafel en de 
krulspelden, de nachtdiensten van mijn man en de vraatzucht van 
mijn kroost. 

Dat ik tot de generatie behoorde die een wat meer vrijere keuze had 
op relatiegebied en gezinsplanning, begreep ik zo rond mijn 12e 
pas, toen ik voor het eerst seksuele voorlichting kreeg van een niet 
katholieke leraar Maatschappijleer. Wat een opluchting. 

Ik kan me het gevoel nog herinneren toen ik na die eerste voor-
lichting-les over gezinsplanning en emancipatie van de vrouw 
naar huis liep en opeens heel vrolijk werd toen ik een gekke oude 
buurvrouw op haar rode fiets en in roze kleding vrolijk neuriënd 
voorbij zag fietsen. In haar fietsmandje een lelijk hondje met een 
roze gebreid jasje aan en haar grijze haren hingen in een vrolijke 
vlecht met lint, als van een jong meisje, op haar rug. Nee, ik hoefde 
geen huismoeder te worden. Ik kon ook een gekke oude buurvrouw 
worden later met een lint in mijn haar, misschien wel ongetrouwd, 
of getrouwd met een man die geen nachtdiensten draaide en nooit 
een ochtendhumeur had. Een schipper, een globetrotter, of ge-
woon een gezellige mafkees die net als de gekke dame in roze en 
rood, deze buurt wat meer kleur en vrolijkheid zou brengen.<

Tanja Nabben

Gekke oude   buurvrouw
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Met weemoed denk ik aan de lange zomers van vroeger. We 
speelden buiten tot onze moeders ons aan de deur kwamen 
roepen. Soms hingen we op straat tot na de avondscheme-

ring, omdat ook moeders een beetje zomervakantie vierden en 
minder streng waren met hun rust en regelmaats-wetten. De ge-
dempte stemmen in de achtertuintjes die ik tot laat in de nacht 
hoorde door mijn slaapkamerraam, gaven mij het ultieme vakan-
tiegevoel. Heel soms mochten we met de buurmeisjes in een klein 
tentje in de tuin kamperen. De buurjongens aan de andere kant van 
het hek. We slopen ‘s nachts in onze pyjama’s rond en maakten 
elkaar bang met schaduwen en dierengeluiden. 

Er woonden veel nachtdienstmannen in onze buurt; hun vrouwen 
en kinderen liepen altijd op hun tenen. De vrouwen in grote witte 
of gebloemde schortjassen en soms wel een halve dag met meta-
len krulspelden in hun haar. Hun kinderen moesten overdag altijd 
buiten spelen of heel stilletjes binnen blijven, omdat vader moest 
slapen voordat de volgende nachtdienst weer begon. 
De moeders uit mijn tijd waren niet zo knap als tegenwoordig. Ze 
gingen naar pedicures in de wijk, om hun vermoeide eeltvoeten en 
knobbeltenen te laten bijwerken. Ze gingen naar de kapper drie 
straten verderop, om hun kittige korte haar weer klaar voor het 
thuiskrullen te laten knippen en voor bruiloften en kerst werd de 
droogkap op wielen voor 2 gulden extra door de kapper aangezet 
voor een stijf krullen- of golvenkapsel dat wel zes dagen in model 
bleef. 

Als jong meisje zag ik ontzettend op tegen de dag waarop ik mij als 
oude vrouw zou moeten gaan kleden, compleet met crèmekleurige 

Tanja Nabben

Gekke oude   buurvrouw
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mensen

Lang stond de 

Romertoren 

vrijwel leeg, 

maar zo’n jaar ge-

leden kwam de 

verkoop van de 48 

appartementen 

en twee penthou-

ses opeens in een 

stroomversnelling. 

Nu, eind 2018, is 

alles bewoond. Wat 

maakt het wonen in 

de toren zo bijzon-

der? Waar verheu-

gen de bewoners 

zich op als ze thuis-

komen? En zijn er 

ook ergernissen? 

Buun bezocht de 

bewoners van acht 

appartementen. 
DOOR MARC VAN DE VEN

FOTO’S EGON NOTERMANS

 

Turen in de

TOREN
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Je MoeT MiMiMaal zevenTig ziJn oM 

hier Te wonen?

Ton: ‘Nee hoor, er wonen ook jon-

gere mensen. Maar veel oudere 

mensen kiezen voor een apparte-

ment, het past bij de leeftijd. Het 

is handig om alles gelijkvloers te 

hebben, je kinderen zijn uitgevlo-

gen, je huis wordt te groot.’

Maar één apparTeMenT was nieT grooT 

genoeg voor Jullie.

Ton: ‘We wilden graag in de 

Romertoren wonen, maar vonden 

de appartementen toch wat klein. 

Op een aantal verdiepingen kon 

je van twee appartementen één 

maken. Daarvan lieten ze ons 

tekeningen zien. Toen waren we 

meteen verkocht.’

Mieke: ‘Ik ben edelsmid en 

wilde ruimte in huis om te kunnen 

werken. Dan is één appartement 

klein. Bovendien wilde ik graag 

stadszicht en Ton Maaszicht. Hij 

en zijn familie hebben er met hun 

bedrijf Janssenbooten jarenlang 

schepen geladen en gelost.’ 

de inrichTing gaaT van lichT naar 

donker. waaroM?

Mieke: ‘De kleurstelling gaat met 

de zon mee. De zon komt op aan 

de stadskant, daar is de keuken 

en het atelier. Lichte kleuren, veel 

wit. Aan de Maaskant gaat de zon 

onder, daar is onze zitkamer. Die 

is donkerder van kleur, warmer. 

De lichte keukenvloer en donkere 

kamervloer ontmoeten elkaar 

halfweg in de gang.’

Ton: ‘De inrichting is echt van 

Mieke, zij heeft daar oog en 

smaak voor. Ik houd me liever met 

andere dingen bezig.’

Mieke, lachend: ‘Ton speelt graag 

voorzitter.’

o?

Ton: ‘Ik ben voorzitter van de be-

wonersadviescommissie. Er is nog 

wel wat te doen in de Romerto-

ren. De ontwikkelaar en architect 

hebben er bijvoorbeeld niet aan 

gedacht dat bewoners ook fietsen 

hebben. Op het dak van de win-

kels is nu een tuin, daar is genoeg 

ruimte voor een fietsenstalling. Die 

gaat er komen. Daarnaast ben ik 

ook voorzitter van de dorpsraad 

van Retranchement, het mooiste 

dorpje van Nederland.’

Mieke: ‘Retranchement ligt in Zee-

land, ik kom er al mijn hele leven. 

Het dorpje is zijn camping verloren 

ten gunste van natuurgebied het 

Zwin. Daardoor is veel toerisme 

verdwenen. Ter compensatie heeft 

het dorp 750.000 euro uit een 

Europees potje gekregen. Met dat 

geld gaat de dorpsraad zinnige 

dingen doen om toeristen opnieuw 

naar het dorp te trekken.’

 

waT is Mooier: roMerToren oF 

reTrancheMenT?

Mieke: ‘Het is allebei genieten, ze 

geven allebei een vakantiegevoel. 

De Romertoren is heel bijzonder 

wonen. Het uitzicht en de luchten 

zijn prachtig. Soms heb ik gevoel 

dat ik al halverwege de hemel zit.’

BUUN   7372   BUUN
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alTiJd gedrooMd van de roMerToren?

‘Nee, zeker niet. Ik heb 35 jaar 

in ’t Ven gewoond. Lang alleen: 

mijn vrouw is vijftien jaar geleden 

overleden, onze dochter woont 

in Amsterdam. Toen ik in 2016 in 

het ziekenhuis opgenomen werd 

met hartritmestoornissen, besefte 

ik: ik moet weg uit het huis. Het 

was veel te groot voor mij, ik kon 

er wel 25 studenten in huisvesten. 

Bovendien heb ik geen rijbewijs, 

dus ik dreigde in een isolement te 

raken; ’t Ven ligt toch redelijk ver 

af van alles.’ 

heT oog viel direcT op deze woning?

‘Samen met mijn broer Sef en zijn 

echtgenote Luciënne heb ik een 

paar appartementen bekeken. 

Dit was voor mij direct bingo, 

vooral vanwege de ligging. Het 

water trekt me, ik ben direct in de 

stad en vanuit de lift stap ik zo de 

supermarkt in om boodschappen 

te doen. Binnen een paar weken 

kon ik erin. De verdieping kon ik 

nog uitkiezen. Ik zei: het gebouw 

is achttien hoog, doe maar op 

de helft, de negende of tiende 

verdieping: je zit dan nooit te 

hoog of te laag. Luciënne heeft 

vervolgens alles uitgezocht, de 

badkamer, de keuken, de hele 

rataplan.’

Mooie keuken, Je kookT zeker graag. 

‘Haha, ik heb nog nooit gekookt. 

Ik heb een inductiekookplaat, 

maar volgens mij heb ik nog pan-

nen die het daarop niet doen. 

Ik eet in de stad, bij anderen of 

warm een kant-en-klare maaltijd 

op in de magnetron. En ik ben 

vaak op reis. Mijn doel was altijd 

om honderd landen te bezoeken, 

maar dat haal ik niet meer, denk 

ik. Ik zit nu op ongeveer zeventig.’

waar genieT Je heT MeesT van in Je 

woning? 

‘Van het sociale leven. Ik heb 

veel meer sociale contacten dan 

in ’t Ven, ik ben van één directe 

buur naar bijna honderd buren 

gegaan. Daarnaast ontmoet 

ik veel mensen in de stad. Er is 

altijd leven rondom ons heen. 

En het uitzicht over de Maas is 

natuurlijk prachtig.’

diT is Je laaTsTe rusTplaaTs?

‘Als je bedoelt dat dit mijn laatste 

woning is: ja. Maar mijn laatste 

rustplaats is het niet. Dat wordt 

een urn van kunstenaar Erik 

Toebosch. Die is hij nu aan het 

maken. Maar ik hoop er nog 

lang, zeer lang geen gebruik van 

te hoeven maken.’
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waaroM de roMerToren?

Jeanne: ‘We woonden al 35 jaar in 

de Oranjestraat. Fijne buurt, maar 

het huis werd te groot. We wilden 

graag naar een ruim apparte-

ment in de binnenstad, dan is 

de Romertoren een van de beste 

opties.’

Theo: ‘Eigenlijk zijn we al verliefd 

op het complex sinds een bezoek 

aan een open dag net na de 

opening. Maar verhuizen speelde 

toen nog niet.’

Je koos voor heT sTadsuiTzichT.

Theo: ‘Prachtig, toch? De stad 

ligt letterlijk aan je voeten, haha. 

Je ontdekt elke keer iets nieuws. 

Ik vind het opvallend hoe groen 

Venlo is. Ook opvallend: je telt van 

hieruit 32 windmolens, maar geen 

daarvan staat in Nederland.’

alleBei geen lasT van hoogTevrees?

Jeanne: ‘We zouden aanvankelijk 

op de negende verdieping gaan 

wonen, maar dat ging niet door. 

Bij de veertiende verdieping dacht 

ik ook: jeetje, wat hoog. Maar het 

heeft een voordeel: je hoort wel 

de stadsgeluiden, maar hebt geen 

contact met wat er beneden ge-

beurt. Goederentreinen en sirenes 

hoor je goed. Sinds we hier wonen 

valt het op hoe vaak hulpverleners 

uit moeten rukken.’

Theo: ‘Ik mag van Jeanne altijd de 

buitenkant van het raam aan de 

noordzijde wassen. Dat gaat naar 

binnen open, maar als je op een 

laddertje voor dat gat staat, voelt 

dat niet lekker, kan ik je verzeke-

ren.’

verder is heT genieTen? 

Jeanne: ‘Het wonen in de binnen-

stad is zó fijn. Alles is dichtbij en 

elke week is er wel iets te doen.’

Theo: ‘Ze zeggen wel dat het 

minder druk is geworden in het 

centrum, maar wij hebben het 

gevoel dat het steeds drukker 

wordt. Als we zondagsmorgens 

met de auto weggaan en ’s mid-

dags terugkomen, krijgen we geen 

parkeerplaats meer in de garage 

hieronder.’

ergerliJk? 

Jeanne: ‘Ach, je houdt er rekening 

mee. Erger is het dat mensen 

rotzooi achterlaten bij de ingang 

en er plassen. Laatst zat er poep 

tegen de muur. Verschrikkelijk.’

heB Je nog een leuke anekdoTe?

Theo: ‘Ons keukenblad is van 

graniet. Zo’n tweeënhalve bij 

anderhalve meter. Ik zei direct 

tegen de leverancier: dat krijg je 

niet boven. “Dat is ons probleem”, 

zei hij. Maar ik had gelijk. Hij 

heeft nog onderhandeld met een 

kraanverhuurder, die was bij de 

spoorbrug bezig. Maar dat zou 

zeventienhonderd euro kosten, 

dat werd de keukenleverancier 

te gortig. Ze hebben het blad 

uiteindelijk in twee delen ge-

zaagd. Als compensatie kregen 

we een mooie koof met verlichting 

cadeau.’
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waaroM ziJn Jullie hiernaarToe 

verhuisd?

Liesbeth: ‘We woonden aan de 

rand van de stad, in het plan 

Groenstraat. Ik hoefde daar niet 

weg, Huup wilde. Hij was direct 

verliefd op deze woning. Ik ook, 

inmiddels.’

Huup: ‘Het huis was te groot 

voor ons tweeën, bovendien was 

Liesbeth niet goed ter been. Dit 

appartement is toekomstbesten-

dig. Het is een woning die je wenst 

voor je vakantie. Het is elke dag 

opnieuw genieten.’

waarvan genieT Je heT MeesT?

Huup: ‘Kijk naar buiten, naar 

‘onze’ tuin. We hebben een 

ijskraam, een haven met terras-

jes, de Maas. Er zitten hier veel 

ganzen, het is zó leuk als de jonge 

gansjes zwemles krijgen van hun 

ouders. Zoals je loge zit in een 

theater, zo zitten wij hier.’

Liesbeth: ‘Huup geniet ook van 

de boten op de Maas. Regelma-

tig roept hij me: moet je kijken 

hoe mooi die boot over het water 

zweeft. Soms kijk ik, soms lees ik 

rustig verder in de krant. Ik vind 

het vooral fijn dat alles dichtbij is 

en dat er veel leven is. Daarom 

wilde ik ook niet te hoog wonen. 

Vanaf de vijfde verdieping herken 

je nog gezichten.’

alles is perFecT? 

Huup: ‘Nou, het balkon is te klein 

om een tafel met stoelen op te 

zetten. We hebben dat opgelost 

met een hangtafeltje, maar bij 

zo’n appartement hoort een groot 

balkon. Wat écht vervelend is, 

is dat je geen zonwering mag 

ophangen. Dat vindt meneer de 

architect niet mooi. Op een mooie 

zomerdag kan het hier op het 

balkon vijftig graden Celsius zijn. 

Waarschijnlijk komt er binnenkort 

een oplossing.’

Liesbeth: ‘Het is ook erg jammer 

dat ze de laarzen van Pii heb-

ben weggehaald, het kunstwerk 

The Boots of the Hunter. Dage-

lijks maakten tientallen mensen 

foto’s van zichzelf of anderen op 

die laarzen. Het was een perfect 

kunstwerk voor die plaats.’

Jullie houden van kunsT?

Liesbeth: ‘Zeker. En van strak de-

sign, je ziet het aan de inrichting.’

Huup: ‘Het was trouwens nog een 

hele operatie om het tv-meubel 

hier te krijgen. Het is drie meter 

lang; het paste niet in de lift. O, 

zeiden die verhuisjongens, dat 

doen we wel via de trap. Wisten zij 

veel dat het ding meer dan twee-

honderd kilo weegt. Met zes man 

hebben ze de kast naar boven 

gedragen, dat heeft bloed, zweet 

en tranen gekost. Ik denk dat 

onze kinderen het meubel na ons 

overlijden als ‘gratis af te halen’ 

aanbieden.’ 
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Jullie ziJn een van de eersTe Bewo-

ners van de Toren? 

Jan: ‘Ja, we wonen er sinds juli 

2011. We kwamen van een huis in 

het Groenveld. Thea heeft sinds 

1997 blijvend hersenletsel met 

evenwichtsstoornissen, daarom 

wilden we naar een appartement. 

Mijn vader heeft op het Helschrik-

sel gewoond, ik vond het wel wat 

hebben om naar deze buurt te 

verhuizen. En de Maas trekt me.’

hoe was heT in heT Begin, MeT Maar 

een paar MedeBewoners?

Thea: ‘Ongezellig, onaangenaam 

zelfs. Je voelt je alleen in zo’n 

groot gebouw. Er was vaak van 

alles kapot, er was nauwelijks soci-

ale controle. Jan heeft meer dan 

eens zwervers van de achttiende 

verdieping afgehaald.’

Je had nog volop keuze, waaroM koos 

Je deze woning? 

Jan: ‘Iedere verdieping hoger 

betekende vijfduizend euro duur-

der. Helemaal boven betaalde je 

75.000 euro meer dan beneden. 

Tja, dan ga je rekenen. Het is al 

duur genoeg, parkeren in de ga-

rage kost 135 euro per maand nu.’

Thea: ‘Achteraf gezien waren we 

liever hoger gaan wonen.’

o?

Thea: ‘Toen wij hier kwamen, 

zouden er beneden seizoensge-

bonden winkeltjes komen. Niet 

twee restaurants met steeds groter 

wordende terrassen. We hebben 

met een aantal bewoners regel-

matig geklaagd over geluids-

overlast. Bij de restaurants, bij de 

gemeente. Het ergste is dat er 

niet of nauwelijks een reactie van 

iemand kwam.’

woon Je er wél graag? 

Jan: ‘Ja, zeker. De woning is 

prachtig en de winkels zijn dicht-

bij. En sinds kort woont mijn broer 

onder ons. Als het echt druk is, 

met een evenement bijvoorbeeld, 

gaan Thea en ik gewoon weg.’

Thea: ‘Het contact met de 

medebewoners in het complex 

maakt veel goed. We hebben een 

nieuwjaarsborrel, ieder jaar een 

barbecue en iedere maand een 

mannenborrel en damesmiddag. 

Erg leuk. We hebben ook een ge-

zamenlijke app. Laatst had ik mijn 

knieschijf gebroken. Daarop heb 

ik veel leuke appjes en kaarten 

gekregen van andere bewoners. 

Dat was echt hartverwarmend.’

waT is heT verhaal van heT schilderiJ 

aan de Muur?

Jan: ‘Dat was een foto van het ANP 

in de krant, van een wielerwed-

strijd in Venlo net na de Tweede 

Wereldoorlog. Ze komen over de 

oude brug over de Maas, herken 

je die nog? Leon Jacobs heeft de 

foto nageschilderd, ik vind het 

een mooi schilderij.’
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Jullie koMen uiT BelFeld?

Piet: ‘We komen oorspronkelijk uit 

het westen. In 1970 zijn we naar 

een appartement in Venlo ver-

huisd, waar ik sinds 1968 op het 

Thomascollege werkte als geschie-

denisleraar. Al vrij snel daarna zijn 

we naar Belfeld verhuisd, daar 

hebben we 43 jaar gewoond.’

Lia: ‘Het was een mooi huis met 

veel grond. Veel onderhoud ook. 

Ik werkte bij het Centrum indica-

tiestelling zorg, het CIZ; ik onder-

zocht welke zorg hulpbehoevende 

mensen nodig hadden. Daar heb 

ik gezien dat mensen vaak té lang 

in een groot huis blijven wonen. Ik 

zei dan ook tegen Piet: “Voordat 

we zeventig zijn, moeten we weg 

hier.” Maar hij was me voor.’

verTel.

Piet: ‘Ik heb dat ietwat stiekem 

aangepakt. In 2009 lag op een 

dag de Maasboulevard-krant in 

de brievenbus. Daar stond infor-

matie in over de Romertoren. Ik 

heb die krant op een strategische 

plaats neergelegd, zodat hij Lia 

zou opvallen.’

Lia: ‘Ik las het en zei tegen Piet: 

“Heb je dat gezien, dat is zo gek 

nog niet.” Hij deed net of zijn neus 

bloedde.’

Toch ziJn Jullie er pas in 2014 gaan 

wonen.

Piet: ‘We hebben vijf jaar een 

optie gehad! We kregen ons huis 

in Belfeld niet verkocht, het was 

de tijd van de economische crisis. 

Gelukkig ging de verkoop van de 

appartementen hier ook niet snel.’

Lia: ‘We hebben potentieel in veel 

appartementen gewoond. Eerst 

hadden we een optie op de elfde 

verdieping, toen de tiende, toen 

de veertiende. Uiteindelijk is het 

de tiende geworden, een fijne 

hoogte.’

waT Mis Je van Je huis in BelFeld? 

Piet: ‘Helemaal niets. Dat klinkt 

misschien raar, want we hebben 

er altijd graag gewoond. Maar ik 

mis zelfs de tuin niet. Juist daar 

vond ik mijn ontspanning en deed 

ik nieuwe ideeën op voor mijn 

lessen. Maar na mijn pensioen 

verdween die behoefte, ik had 

opeens geen zin meer in de tuin.’

Lia: ‘Ik mis het huis ook niet. Het 

woongenot is hier erg groot. We 

wonen heerlijk rustig, terwijl er 

altijd actie om ons heen is.’

en dan is er naTuurliJk heT uiTzichT.

Lia: ‘Vanuit ons bed en onder de 

douche kijken we uit over de stad. 

Dat geeft een heerlijk vakantie-

gevoel.’

Piet: ‘Ook het uitzicht over de 

Maas zorgt daarvoor. Grappig 

is dat veel boten volgens een 

dienstregeling varen; wekelijks 

komen dezelfde boten voorbij, 

ongeveer op hetzelfde tijdstip. En 

dan heb je ook nog de kleur van 

de oever in Blerick, die wisselt met 

de verandering van seizoenen. 

Van geel naar groen naar paars. 

Heel mooi.’
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sTrak inTerieur.

Jos: ‘Ik ben interieurbouwer. Toen 

we dit appartement kochten, 

hebben we eerst zeven maanden 

verbouwd. Leidingen verlegd, 

stopcontacten verplaatst, een 

paar muurtjes gesloopt of ergens 

anders neergezet. Gerry en ik 

hebben veel zelf gedaan, samen 

met ons toenmalige interieurteam 

onder leiding van Chantal van 

Kessel.’

Gerry: ‘We hebben in het verleden 

samen al twee huizen gebouwd. 

Het laatste lag in Kessel, aan de 

Maas. Dat was echt een paleisje 

met veel grond. Eigen aanlegstei-

ger, een boot. Erg mooi.’

dan wil Je Toch nieT weg?

Gerry: ‘Jos kwam op een dag thuis 

en vroeg me te gaan zitten. “We 

gaan verhuizen”, zei hij. Dat kwam 

wel als een verrassing, ja.’

Jos: ‘Ik heb mijn hele leven hard 

gewerkt. En hadden we vakantie, 

dan waren we zelf bezig. Bouwen, 

verbouwen. Met een tuin van 

vierduizend vierkante meter is er 

ook altijd wat te doen. Zeker als 

je zo’n perfectionist bent als ik. 

Als de hovenier het gras gemaaid 

had, deed ik het soms over met 

de laser erbij om het super strak 

te krijgen. Mijn zakenpartner vroeg 

me dikwijls wanneer ik zelf eens 

ging genieten. In 2011 besloot ik 

dat het zover was.’

waaroM?

Jos: ‘Om ons heen zagen we men-

sen die vanwege hun gezondheid 

plotseling moesten verhuizen van 

een huis naar een appartement. 

Dat moment wilde ik voor zijn. En 

de Romertoren was de perfecte 

plaats om te wonen.’

Gerry: ‘We hebben altijd gezegd: 

als we gaan verhuizen, dan willen 

we midden in de stad wonen. De 

Romertoren waren ze nog aan het 

bouwen. Toen Jos met het voorstel 

kwam, was ik meteen verkocht.’

Jullie kozen voor de elFde 

verdieping.

Jos: ‘Ik heb alle verdiepingen 

‘geprobeerd’. Ik heb een stoeltje 

gepakt en ben gaan zitten. De 

bouwvakkers keken daar wel wat 

vreemd van op, ja. De tiende, 

elfde of twaalfde verdieping voel-

den het best. Je kijkt dan over de 

gebouwen heen en hebt toch nog 

contact met beneden. Je herkent 

gezichten, hoort de geluiden. Het 

werd de elfde. Ik heb wat met vas-

telaovend, ben in 2002 adjudant 

geweest bij Jocus.’

en: is heT waT Je ervan verwachT 

had? 

Gerry: ‘Het is echt schitterend. 

Alles is dichtbij, er is altijd iets te 

doen. Mooi is ook hoe je boten 

vanuit Velden ziet aankomen. Hoe 

ze die bocht nemen, dat vind ik 

echt prachtig om te zien.’

Jos: ‘We genieten van de vrijheid, 

van de rust. Vijftig jaar lang heb-

ben we verplichtingen gehad, dat 

is nu voorbij. Daar voel ik me erg 

lekker bij.’
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waren Jullie MeTeen verlieFd op 

deze woning?

Hay: ‘Nee, eigenlijk zijn we niet 

zo’n stadse mensen, we hebben 

altijd aan de rand van Venlo 

gewoond, Groenstraat Noord. Het 

plan was ook dat we daar oud 

zouden worden. Verbouwd, bad-

kamer en slaapkamer beneden 

gemaakt. Prachtig, maar opeens 

hadden we een bovenverdieping 

waar we nooit meer kwamen. 

Zonde. Toen zijn we aan een ap-

partement gaan denken.’

Tonnie: ‘Je bent luxe gewend, dan 

is er qua appartementen niet 

zoveel keuze. We zijn hier gaan 

kijken, maar het duurde toch nog 

enige tijd voordat we ja zeiden.’

waT gaF de doorslag? 

Tonnie: ‘Het is mooi, ruim en 

het werd casco opgeleverd; 

we konden het dus naar eigen 

wens inrichten. En we hebben 

een enorme voorraadkelder, de 

supermarkt. Je hoeft de deur 

eigenlijk niet uit, geen jas aan te 

doen. Onze twee dochters zeiden 

direct dat we het moesten doen.’

Jullie heBBen een Mooi uiTzichT.

Hay: ‘De Maas is mooi, maar wij 

kozen bewust voor het stadsge-

zicht. De eerste weken hebben we 

alleen maar zitten kijken, steeds 

ontdekten we weer iets anders. 

Nog steeds is dat zo.’

Tonnie: ‘We hebben altijd in een 

rustige omgeving gewoond, dit 

is natuurlijk wel drukker. Maar ik 

vind de stadsgeluiden ook gezel-

lig. Alleen het snerpende geluid 

van remmende goederentreinen 

is niet fijn. Maar als je de ramen 

dicht doet, hoor je niets meer.’

nog andere ergernissen?

Hay: ‘Er zijn zeker wel verbete-

ringen mogelijk. Bij de entree 

ligt vaker rotzooi, soms hangen 

er zwervers rond. En soms laten 

ouders er hun kinderen plassen. 

Dat vind ik echt ongelofelijk. Ook 

blijft een van de twee liften wel 

eens hangen, diverse bewoners 

hebben al vast gezeten. Kan 

de brandweer weer uitrukken. 

Ergerlijk is dat niemand er verant-

woordelijkheid voor neemt. Met 

de BAC, de bewonersadviescom-

missie, pakken we dingen op, 

proberen we verbeteringen door 

te voeren. Het duurt soms wel erg 

lang voordat instanties en organi-

saties in actie komen.’ 

Maar Jullie wonen hier graag? 

Tonnie: ‘Man, het is elke dag 

genieten. We zijn blij en trots dat 

we hier mogen wonen. Echt heel 

mooi.’

Hay: ‘Extra leuk is dat er veel Ven-

lonaren wonen. Er is veel en goed 

onderling contact, regelmatig 

hebben we een activiteit samen. 

We gaan hier niet meer weg.’
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door Frans Pollux

foto’s PETEr DE ronDE | PrivéarchiEF BackEs

H
et komt niet vaak voor dat je de 

geschiedenis meemaakt terwijl 

die zich ontvouwt. of, nou ja, 

eigenlijk wel. Maar de kantelpun-

ten, de beslissende gebeurtenissen 

- om daar met je neus bovenop te 

staan, moet je van goede huize ko-

men. Gies Backes heeft zo’n neus. 

Hij slaagde erin om een ongrijpbare 

ontwikkeling met talloze oorzaken 

(de gestage afname van het aantal 

Chin. Ind. spec. rest.) toch beet te 

vatten. En wel op één avond, met 

één bezoek en één rekening.

 
historie
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een Chinees bezoeken: aangeschoten, of ge-
woon ladderzat. Met vastelaovend. Tenmin-
ste, als ik naar mezelf kijk. Ik herinner me 
dat ik al van kinds af aan na de optocht met 
de hele familie ging Chinezen. Zatte ooms 
en tantes die zingend op een stoel klommen. 
En dan dat Chinese personeel dat door al die 
zatte vastelaovesvierders in de maling werd 
genomen. Gênant, ja. Maar voor veel men-
sen herkenbaar.’
Later gingen de typische restaurants, en 
vooral hun inrichting (spiegels, aquarium, 
papieren tafellakens, Chinese tekens op een 
kalender aan de muur), een rol spelen in zijn 
werk als beeldend kunstenaar. Hij maakte er 
foto’s van. ‘De bedoeling was om die ooit in 
een serie schilderijen te vertalen. Ik hou van 
dat soort rafelige plekken. Ook omdat alles 
wat je er ziet wel degelijk design is. Al die 
dingen, van de zakjes waar de eetstokjes in 
zitten tot de stoelen, zijn door mensen ont-
worpen. Dat vind ik fascinerend. Een spiegel 
met groen licht en in het glas uitgeslepen 
vormen - dat herinner ik me nog van Lotus. 
Daar moet ik ook een foto van hebben ge-
maakt.’
Het gedroomde project leverde behalve fo-
to’s van boeddha-beeldjes, wandversierin-
gen en porseleinen draken, nooit resultaat 
op. Behalve als je die ene gedenkwaardige 
avond als uitkomst beschouwt, want An-
nemarie Staaks, de vrouw van Backes, weet 
zeker dat het bezoek te maken had met zijn 
fascinatie.

‘Wij hadden zin in friet, maar Gies wilde per 
se naar die Chinees. Hij wilde foto’s maken. 
Volgens mij wist hij ook al dat de zaak bin-
nenkort zou sluiten.’

Het geheugen is onbetrouwbaar. Niet alleen 
verschillen de versies in het hoofd van Gies 
(‘er zat verder niemand, die avond’) en Anne-
marie (‘het restaurant zat vol met zatte men-
sen’), ook de datum roept discussie op. Als 
de laatste avond in 2009 plaatsvond, waar 
komt deze internet-recensie van ene ‘Step-
hanie’ uit 2010 dan vandaan?

25 maart 2010
Duur maar lekker. Goede bediening en veel keus 
met hier en daar ook wat bijzondere gerechten. 
Leuk ook dat het restaurant bovenin het gebouw 
zit waardoor je vanuit je raam mooi uit kunt 
kijken over de stad.

Buun vindt nóg een recensie in de krochten 
van internet. Dit keer van iemand die zich 
‘Joop’ noemt.

Mijn ervaring bij Lotus is dat het eten erg lekker 
is en de prijs klopt. Het is echter zo, dat je veel te 
gehaast moet eten. Je krijgt het gevoel, dat ‘time 
is money’ hier erg belangrijk is. Zelfs al zijn er 
nog meerdere tafels vrij. Voor de meeste mensen 
zal dit een reden zijn om niet terug te komen. 

De recensie is op 18 oktober 2010 geplaatst. 
Daarna verdwijnt elk online-spoor van Lo-
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D
it verhaal gaat over een trend die zo geleidelijk verloopt, dat we 
het vaak pas opmerken als we op zondagavond na Studio Sport 
nog even wat babi pangang denken te gaan halen bij die ene Chi-
nees. Die nu leegstaat.

Het is als water dat bevriest. Ineens is het hard. Tenzij je inzoomt, en 
goed kijkt. Dat zie je een druppel op een koude plaat langzaam veran-
deren in ijs, tot alleen het bovenste deel nog water is. Het uitdijende ijs 
neemt zoveel plaats in beslag dat het laatste beetje water wel moet ver-
anderen in een spits uitsteeksel. Dat kantelpunt betekent het einde van 
de vloeibare druppel. Alles is ijs.

Intensief speurwerk van de redactie van Buun bracht ons op het spoor 
van iemand die zo’n kantelpunt bewust heeft meegemaakt. Niet bij een 
druppel, maar bij een Chinees. Gies Backes, kunstenaar, blijkt ooit de 
allerlaatste klant op de allerlaatste avond van Chin. Ind. Spec. Rest. Lo-
tus in Venlo te zijn geweest. Van de twee dames die hem destijds verge-
zelden is er inmiddels één zijn vrouw. De andere herinnert zich weinig 
meer van die avond: ‘Echt? Waarom waren we daar?’

Dat is een goede vraag om mee te beginnen, omdat het antwoord wel-
licht ook iets zegt over het verdwijnen van zoveel restaurants. Waarom 
gingen mensen er vroeger wel eten, en nu niet meer?
‘Ik had hier ooit eens haaienvinnensoep gegeten,’ zegt Gies Backes ter-
wijl hij naar boven wijst. ‘Daar, in het hoekje.’ Hij staat op de hoek van 
de Vleesstraat en de Markt. Boven de kledingzaak zat ooit Chin. Ind. 
Spec. Rest. Lotus. ‘En die soep was heerlijk. Maar ondertussen had ik 
geleerd hoe fout dat eigenlijk is, haaienvinnensoep, dus op die avond 
heb ik wat anders besteld.’
Die avond. Het moet, denkt Backes, ergens in 2008 of 2009 zijn ge-
weest. En waarschijnlijk op de dag van de Venloop, meent zijn vrouw 
Annemarie. ‘Want het ging aan tafel over hardlopen.’ 
Over één ding is het echtpaar het eens: ze waren dronken.

Backes: ‘Dat is de toestand waarin waarschijnlijk de meeste Venlonaren 

LotUs

Lotus. Zo heten op dit moment 39 Chinese restaurants in Nederland. Al-
leen de Chinese Muur (41) en Kota radja (44) zijn populairder. ooit waren 
er nog veel meer restaurants met die namen, maar het Chin. Ind. spec. 
rest. verdwijnt langzaam uit het Nederlandse landschap. Het afgelopen 
decennium sloten zo’n 450 zaken de deuren. de tijd dat elk dorp en elke 
stad een eigen Chinees hadden, is definitief voorbij. die neergang heeft 
zakelijke oorzaken - gebrek aan opvolgers, de opkomst van wok- en sushi 
formules - maar ook culturele: krimp, bijvoorbeeld. Het is dan ook verlei-
delijk om het dalende aantal Chin. Ind. spec. rest. als symbool voor iets 
groters te zien. de vraag is alleen: voor wat dan?
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als hij, maar zonder zich om de achterblijvers te 
bekommeren werden ze weer een eindje verderop 
geblazen. Herwaarts, derwaarts. Waar het ze 
goed ging bleven ze een tijdje, zat het even tegen, 
dan waren ze weer verdwenen.
Uit: De heilige Rita, Tommy Wieringa (2017, 
De Bezige Bij)

De in 2017 verschenen roman De heilige Rita 
van Tommy Wieringa speelt zich af in een 
klein dorp, Mariënveen, waar het leven door 
krimp steeds moeilijker wordt. Zelfs de Chi-
nees verdwijnt. 
‘Het gaat over vergankelijkheid, dat boek,’ 
zegt Backes. ‘Misschien is dat wat het ver-
dwijnen van Chinese restaurants raakt. Dat 
dingen weer snel nieuwe vormen aannemen. 
Kijk, het was aanvankelijk natuurlijk totaal 
exotisch, Chinees eten. In het begin, bedoel 
ik. Maar het werd een soort van vervanger 
voor een snelle hap thuis, of in de friet-
kraam. Wie gaat nog zitten bij een Chinees? 
Je haalt het en propt het thuis naar binnen. 
Er zijn steeds nieuwe trends, nieuwe restau-
rants, nieuwe landen.’

Stella Janssen woont in Tilburg. Daar kan ze 
kiezen uit een enorm aanbod bezorg-maal-
tijden. Veel uitgebreider dan in haar oude 
woonplaats Venlo. ‘Ik geloof dat ik eten uit 
wel 40 landen kan aanwijzen. Dan kies ik 
minder snel voor rijst met babi pangang. 
Dat hebben we wel zo’n beetje gehad, is mijn 
gevoel.’ Bij een Chin. Ind. Spec. Rest. gaan 
zítten, en echt uit gaan eten, dat heeft ze in 
haar hele leven maar één keer gedaan. Op 15 
januari 2011 bij Lotus in Venlo, met Gies en 
Annemarie. ‘Dronken waren we zeker. En 
laat waren we ook. Er was verder niemand. 
“Hallo!” riepen we nog, want we zagen ook 
geen personeel. Toen dat kwam hebben we 
beleefd gevraagd of we nog wat konden eten, 
en ze reageerden heel vriendelijk. “Tuur-
lijk,” zeiden ze, “maar het is wel onze laatste 
avond.”’
Van hardlopen herinnert Stella zich niets. 
Ook heeft ze geen idee wie er betaalde of wat 
er besteld werd. De spiegel met het groene 
licht en de figuren erin - die herinnert ze zich 

wel. ‘Daar hebben we volgens mij de hele 
avond over gesproken.’

In Nederland wonen een kleine 100.000 Chi-
nezen. Naar schatting 80% van hen werkt in 
de horeca. Toen Indonesië in 1948 onafhan-
kelijk werd, kwamen er veel Chinezen die 
in Nederlands-Indië hadden gewoond naar 
Nederland. Zij en de teruggekeerde ‘Hol-
landers’ stonden open voor de Aziatische 
keuken. Die vraag naar Oosters voedsel sti-
muleerde de Chinezen om een mix tussen 
Indisch en Chinees eten te bedenken, uniek 
in de wereld. Hun Chinees-Indische restau-
rants veroverden vanaf 1950 Nederland.  

Annemarie belt. Ze heeft een foto gevonden, 
gemaakt op dezelfde dag, 15 januari 2011, 
van een glas bier in café de Locomotief. Tijd-
stip: 18:16 uur. Het plaatst alles in een ander 
perspectief. ‘We zijn op zaterdagmiddag ge-
woon naar de kroeg gegaan. En we kregen 
honger.’
Niks Voorjaarsloop. Gewoon, een zaterdag 
als alle andere. Maar wel toevallig de laatste 
zaterdag van Chin. Ind. Spec. Rest. Lotus. 
‘Ik weet nog dat we redelijk laat binnenkwa-
men en dat iedereen zat was. Schreeuwen, 
het personeel voor de gek houden - verschrik-
kelijk. Dus ik ben me overdreven netjes gaan 
gedragen. Maar goed, wij hadden ook ge-
dronken, dus of dat helemaal is overgekomen 
weet ik niet. Wat ik wel zéker weet is dat we 
het aan tafel over hardlopen gehad hebben.’

Er duikt een filmpje op. Annemarie vindt het 
tussen haar digitale foto’s. Gies kijkt recht 
in de camera. Hij beantwoordt vragen van 
de twee vrouwen die we niet zien. De vragen 
gaan over de Venloop. Gies geeft aan dat hij 
de halve marathon zal gaan lopen; de twee 
vrouwen geloven hem niet. Ze zetten hem 
onder druk en laten het hem in de camera 
zeggen om hem later met zijn loze belofte 
om de oren te kunnen slaan. 
Gies heeft de dik 20 kilometer inderdaad uit-
gelopen. Zijn naam is terug te vinden in de 
uitslagenlijst van de Venloop 2011. Hij deed er 
1 uur, 49 minuten en 2 tellen over, zo’n 47 mi-
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tus. Gies Backes kan het aanvankelijk niet geloven. ‘Dat kan niet, het 
was eerder.’ Maar als Annemarie ’s avonds thuis in haar foto-archief 
duikt, vindt zij een digitale foto. Het beeld is wazig, maar Gies staat er 
op, met een lange jas aan en een tas om. Op de achtergrond een rijkver-
sierde wand, een oosters schilderijtje met bloemen en een gedekte tafel 
met vier stoelen. Aan de foto is een datum gekoppeld. 15 januari 2011. 
En zelfs een tijd: 22:08 uur.

Gies kan het nog steeds niet geloven. ‘Wat was dat voor een dag? Een 
zaterdag?’

Inderdaad. Zaterdag 15 januari. Het was een graad of 8, die dag in Venlo. 
Maar er woei een gure wind. Gevoelstemperatuur 5,9. Carnaval viel laat 
in 2011. Dus op zaterdag 15 januari waren er geen bals, geen zittingen, 
geen springende prinsen. In Perron 55 begon om 20:30 uur een ‘dub-
step’-avond. Maar Annemarie weet zeker dat ze daar niet geweest zijn. 
‘Nee, maar volgens mij was er wel ergens iets met een hardloopwed-
strijd. De Voorjaarsloop? Nee, te vroeg. Een nieuwjaarsloop misschien. 
Hoe dan ook: we hadden het over hardlopen.’
Gies: ‘Ik heb echt geen flauw idee meer waar we het over hadden. En wat 
we gegeten hebben - al sla je me dood. Een rijsttafel, denk ik.’
Annemarie: ‘Ik bestel altijd tjaptjoi en nasi rames. Althans, vroeger. 
Sinds die avond heb ik volgens mij nooit meer met Gies in een Chinees 
gegeten. Ik vind het zo benauwd bij de Chinees. Ik snak altijd naar frisse 
lucht.’

Al vanaf het einde van de negentiende eeuw kwamen er Chinese immi-
granten naar ons land. Het waren vaak handelaren die vanuit Neder-
lands-Indië richting Nederland voeren. Ze vonden werk in havensteden. 
Dat we in - jawel - 2011 het honderdjarig bestaan van de Chinese ge-
meenschap in Nederland vierden, had te maken met een grote groep 
arbeidsmigranten die in 1911 tegelijkertijd arriveerden in Rotterdam. Ze 
waren door de rederijen hierheen gehaald als stakingsbreker. Toen het 
werk in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw schaarser werd, en 
van sociale vangnetten nog geen sprake was, bedachten ze iets nieuws: 
ze gingen pinda’s verkopen. Of ze begonnen restaurants. In 1920 open-
de het eerste Chinese restaurant van ons land haar deuren, in Rotter-
dam. Amsterdam volgde in 1928. 
Wanneer Venlo een restaurant met Chinees eten kreeg, is onbekend, 
maar in 1937 vestigde Tsen Koa Pai zich in Venlo. Hij handelde aan-
vankelijk in wandkleedjes en Chinees aardewerk. Toen dat in de oorlog 
niet meer beschikbaar was, verkocht hij zelfgemaakte pindakoekjes. Als 
Pienda Wullem werd hij zo bekend dat er in de Jodenstraat nog steeds 
een beeldje van hem op een sokkel zit. Tsen Koa Pai verliet Venlo in 
1958, en stierf zeven jaar later in Duitsland.

Nu was dan het moment gekozen dat ze Mariënveen weer de rug toekeerden. Er-
gens was een toekomst die hier ontbrak. Ze wortelden ondiep, de Chinezen. Hij 
had gehoopt dat ze misschien wel net zo met de grond vergroeid zouden raken 

LotUs

‘Ik heb echt geen 

flauw idee meer 

waar we het 

over hadden. En 

wat we gegeten 

hebben - al sla 

je me dood. Een 

rijsttafel, denk ik.’
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voorbeeld aan de strenge Nederlandse mores 
rond keukenhygiëne houden, wordt af en toe 
door verborgen camera’s van kritische televi-
sieprogramma’s aan de orde gesteld. Het zal 
ongetwijfeld bijdragen aan de tanende popu-
lariteit van de formule. 

Gies: ‘Ik denk dat ik ben gaan betalen. Ja, ik 
heb getrakteerd.’

Annemarie: ‘We hebben de rekening ge-
splitst.’

Stella: ‘Dat weet ik niet meer.’

Gies: ‘Dus ik ben naar de kassa gelopen. Ge-
pind, neem ik aan.’

Annemarie: ‘Hij wist dat het hun laatste 
avond was.’

Stella: ‘Ze hadden het ons bij binnenkomst 
verteld.’

Gies: ‘Ik wist niet dat het afgelopen zou zijn. 
Ik neem aan dat er ergens een affiche hing, 
met Tot 15 januari geopend of zoiets, dank 
voor jullie jarenlange trouwe bezoek, en dat 
ik vervolgens vroeg: dus dit is jullie laatste 
avond? Dus ik ben jullie laatste klant?’

Annemarie: ‘Gies is uitgebreid met die dame 
van het restaurant in gesprek gegaan. Ik 
denk dat wij buiten hebben staan wachten.’

Stella: ‘We zijn samen naar buiten gelopen.’

Gies: ‘Ik wilde weten of ze het jammer von-
den. En ik wilde eerlijk gezegd ook wat spul-
len mee naar huis nemen.’

Annemarie: ‘Ik had niet de indruk dat het 
personeel er een ‘momentje’ van wilde ma-
ken. De enige die er een ‘momentje’ van wil-
de maken was Gies.’

Gies: ‘Het is toch een soort van, ja, van his-
torisch moment. In ieder geval voor de stad. 
Een Chinees die gaat sluiten en dat ik dan 

de laatst betalende ben. Ze hadden eigenlijk 
samen met mij een pilsje moeten drinken. 
Maar dat is niet gebeurd. Volgens mij.’

Annemarie: ‘We hadden ook echt te veel ge-
dronken.’

Stella: ‘Ik weet het niet meer.’

Gies: ‘Volgens mij zaten de kinderen van die 
Chinees nog bij mijn broer in de klas. Ronnie 
en Rannie of zoiets. Of Rennie. En Ronnie. 
Of Rannie.’

Annemarie: ‘Gies vond het allemaal heel in-
teressant.’

Gies: ‘Ik kan me er zo weinig van herinne-
ren.’

Op 15 januari 2011 was Gies Backes na 37 
jaar de laatste klant van Chin. Ind. Spec. 
Rest. Lotus die zijn rekening betaalde. Of 
hij fooi gegeven heeft, is niet overgeleverd. 
Wel vond Annemarie onlangs nog een aantal 
andere foto’s. Niet heel scherp; net als het 
geheugen.

‘Ik ken Gies,’ schrijft Rennie Leow in een 
email aan Buun. Rennie is de zoon van de 
eigenaren van Lotus. ‘Ik zat bij zijn broer in 
de klas.’ Dat Gies de laatste klant was, her-
innert de familie Leow zich niet. Wel dat de 
laatste avond ongetwijfeld emotioneel moet 
zijn geweest. ‘In 37 jaar hebben mijn ouders 
in hun zaak jonge ouders grootouders zien 
worden en kinderen zien opgroeien die later 
zelf kinderen kregen. De mooie dagen met 
carnaval in Venlo zullen nooit worden ver-
geten.’ 

De familie Leow heeft nog steeds een res-
taurant dat Lotus heet. Maar sinds 2012 ligt 
dat in Arcen. Gies en Annemarie zijn er nog 
nooit gaan eten. Stella ook niet. Op de plek 
van Lotus in Venlo heeft een aantal jaren een 
all you can eat sushi-restaurant gezeten. Te-
genwoordig staat het bovenpand, met de ka-
rakteristieke opgang, leeg.<

nuten langzamer dan de winnaar dat jaar: de Keniaan Stephen Chelimo.

Niet alleen Chinese restaurants hebben het moeilijk, ook de oer-Hol-
landse frietkramen draaien niet zoals vroeger. Strengere regels, bijvoor-
beeld voor gokkasten, en het al genoemde overweldigende aanbod voor 
hongerige consumenten, drukken de omzet. Die ontwikkelingen leiden 
tot een nieuw fenomeen: de Chinees in de frietkraam. Chinezen van de 
tweede of derde generatie, opgegroeid in het Chin. Ind. Spec. Rest. van 
hun ouders, geen trek in overname van die zaak, maar wél met horeca- 
en ondernemersbloed, kochten de laatste jaren massaal cafetaria’s op. 
Ze brengen kapitaal mee, want lenen wordt in Chinese families als een 
eerkwestie gezien. En ze werken keihard. Ze staan zelf in hun zaak, al-
tijd. Zo besparen ze op personeelskosten. Van de ongeveer 5000 snack-
bars die ons land telt, is al meer dan een derde in Chinese handen.
Al is dat een-na-laatste woord discutabel. Het blijkt ingewikkeld om het 
aantal Chinezen in Nederland te noemen, want het hangt ervan af wie 
je ‘Chinees’ noemt. Alleen mensen uit China? Of ook buitenlanders van 
Chinese komaf ? Surinaamse Chinezen, Indonesische Chinezen, vluch-
telingen uit Tibet, Chinezen uit Singapore - als ze niet ‘China’ in hun 
paspoort hebben staan, is het lastig tellen. 

Annemarie: ‘Op een gegeven moment waren wij de laatsten. De hele tent 
was leeg, en wij zaten nog te drinken. Bier, want bij de Chinees drink je 
bier. Ik heb tegen de andere twee gezegd dat we moesten gaan, ik vond 
het zielig worden voor het personeel. Ik heb altijd een beetje compassie 
met Chinezen die in een Chinees werken. Het is zo’n geruisloze bevol-
kingsgroep. Gesloten. Je hoort ze nooit, je ziet ze zelden. En ze blijven 
altijd zo aardig.’
Zicht op de keuken ontbreekt in verreweg de meeste Chin. Ind. Spec. 
Rest. Er is slechts een luikje. Af en toe gaat dat open, als er weer een 
gerecht klaar is. Even een blik in de wereld achter het luikje - felle ver-
lichting, stoom, drukte, geluid - en dan klapt het luikje weer dicht. In 
die wereld werken de koks, zonder uitzondering Chinezen, speciaal 
voor het keukenwerk naar hier gehaald. Hoe ze werken, of ze zich bij-

LotUs

‘Ik kan me er 

zo weinig van 

herinneren.’

Frans Pollux (1977) is schrijver, columnist 

en muzikant. Hij bestelt bij de Chinees 

meestal nummer 17.

94   BUUN



BUUN   97

Uit pure armoede vroeg ik in april 2010 op Facebook 
of ik misschien een nasi-rames-afhaalrestaurant zou 

moeten beginnen. Later dat jaar konden mensen bij 
me thuis afhalen. Oktober 2012 ben ik “voor de echt” 
begonnen. Ik ben eigenaar, doe de boodschappen, kook, 
ontvang de mensen, ruim alle troep op en dat heb ik vier 
jaar lang in m’n eentje gedaan. Nu heb ik hulp van mijn 
vrouw, Marjolein, die haar boekenbaan heeft opgezegd 
én Amsterdam heeft verlaten voor mij in Rotterdam. 
We zitten in De Fabriek van Delfshaven, een voormalige 
textielver ffabriek, in een ruimte tussen architecten, 
grafisch ontwerpers, speelgoedmakers en een enkele 
advocaat. 
Wie hier allemaal komen? Check Ap Halens Facebook. 
Ik heb té lang in de horeca gewerkt, omdat ik geen 
werk kon vinden in de grote boze filmwereld. Liever dan 
ploeteren in cafés had ik achter een laptop gezeten

om scenario’s te schrijven. Lang voordat ik scenario’s 
wilde schrijven, zat ik op het Thomascollege en dacht 
dat je daarna moest studeren. Wiskunde en informatica 
of klassieke talen bijvoorbeeld. Voor dat laatste ben ik 
naar Amsterdam verhuisd. Maar eigenlijk ging ik naar de 
hoofdstad vanwege het grote aantal bioscopen! 
Ik kom zelden nog in Venlo. Vorig jaar was ik er voor de 
presentatie van mijn boek Mixtie. Ik vond Venlo mooier 
dan ooit. Toen ik er als student wegging dacht ik, ik zou 
hier niet eens meer dood gevonden willen worden! Nu zou 
ik er zelfs best weer kunnen wonen. Maar mijn vrouw is er 
nog niet aan toe…’
Dit is ap-so-luut niet mijn droombaan. Ik hou niet van koken 
en film blijft kriebelen. Zelf een film maken lijkt me het 
ultieme. Hoewel… ik werk nu langer en met meer plezier 
dan twintig jaar geleden en ben gelukkiger dan ooit. Ik heb 
geen favoriet gerecht, we hebben wel een heel bijzonder 
drankje dat binnenkort hopelijk overal verkrijgbaar is. Daar 
geven we uiteraard het recept niet van…’

Albert Kokosky Deforchaux (Venlo, 1960) | Ap Halen in Rotterdam

   ver
     de Kook 2

‘Ap Halen  i s  een 
woordgrapje,  een 

t r ibute aan kennissen 
van mi jn ouders  v roeger 

d ie de f  n iet  konden 
u i t spreken.  Ik  heb het 

woord in  tweeën gehakt 
wat  regelmat ig tot 

verwarr ing le idt .  Wat 
dan weer  helemaal  past 

b i j  het  “ res taurant” :  er 
s taat  maar één tafe l 

met  zowel  de Groene 
Amsterdammer  a l s 

Schokkend Nieuws als 
leesvoer,  er  s taat  geen 

koelv i t r ine en geen 
magnet ron,  er  i s  geen 
menu en Ap Halen 

i s  maar dr ie 
uur t jes  per 

dag open…

Foto ’ s :  Chr i s  Pe e t e r s ,  Arnoud  Kokosky  De for chaux
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Albert Kokosky Deforchaux (Venlo, 1960) | Ap Halen in Rotterdam

   ver
     de Kook 2
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door Peter Janssen

foto’s Peter De rOnDe

kunst

Ze runnen al  meer 
dan t ien jaar 

designstudio Atel ier  NL 
in E indhoven: 

Lonny van Ryswyck 
(geboren in Tegelen in 

1978, opgegroeid in 
Hout-B ler ick)  en 

Nadine Sterk 
(Gor inchem, 1977). 

Het 
geluk 

in 
een

zand-

korrel
-
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In de werkkamer van Lonny staat een bronzen sculptuur van Fons 
Schobbers. Een schaalmodel van het kunstwerk dat de Venlose 
beeldhouwer in opdracht van het gezin maakte voor het graf van 
haar vader. Hij stierf vijfentwintig jaar geleden. Lonny was toen 

vijftien.
‘Het creatieve heb ik van mijn vader’, zegt ze. Net als hem is ze anders 
dan anderen. Onconventioneel. Zowel de vijfde als de zesde klas van 
het Thomascollege in Venlo haalde ze niet. Maar om wéér een keer te 
blijven zitten… Tekenleraar Frans van den Bercken zag waar de schoen 
wrong en zorgde ervoor dat ze - zonder diploma middelbare school - 
de Design Academy in Eindhoven ging doen. Een gouden greep. Daar 
ontmoette ze ook Nadine Sterk.
‘Ik ben een heel beeldend persoon’, zegt Lonny. ‘En nu snap ik ook wat 
ik op school leerde. Wat we elke keer ontdekken, Nadine en ik, is dat 
alles met alles verband houdt. Als we klei en zand zoeken, dat heeft 
met geologie te maken, met scheikunde, met geschiedenis, met cul-
tuur. Waarom heet Tegelen ‘Tegelen’? Dat weet ik nu door de klei. We 
hebben tijdens onze studie de mogelijkheid gehad om veel te reizen. 
Daar hebben we veel van geleerd. Met een ezel op pad om zelf klei te 
delven, zoals ze dat in Peru doen. We volgden er het hele traject, van 
verse klei tot vaas. Ik had het idee dat ik voor het eerst in mijn leven 
klei zag. Op school krijg je een blok, zo uit de winkel. Nooit direct uit 
de groeve. In die landen zijn ze veel meer dan wij bezig met lokale pro-

ATELIER NL

Studio  At e l i e r  NL  in  E indhoven

Altijd in de weer met klei en 

zand, met keramiek en glas. 

Of eigenlijk: met menselijke 

verhalen en sociaal kapitaal. Als 

je ze keramist noemt of glaskunste-

naar, doe je Lonny en Nadine te 

kort. Atelier NL maakt keramiek en 

glas dat het verhaal van de vind-

plaats vertelt. Dat komt door de 

kleur.
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En dan wordt 

het een   

prachtverhaal.

ducten. Ik merkte dat we daar heel 
creatief van werden. We gingen 
zelf onze klei zoeken. Wat bleek? 
Overal vind je andere kleisoorten. 
Die ontdekking was echt een ca-
deautje. Zo veel klei. En allemaal 
kleuren ze anders bij het bakken. 
Tegelse klei wordt rood. Kijk naar 
de dakpannen. De Romeinen wis-
ten al dat Tegelse klei daar goed 
voor was. Ze noemden de plaats 
Tegula, wat dakpan betekent.’ 

Atelier

Na de academie wilden Lonny en 
Nadine een eigen atelier. Maar ze 
woonden antikraak, en mochten 
geen atelier inrichten. Iemand bij 
de gemeente zei toen: we hebben 
nog wel een leuke kerk leegstaan. 
Dat lieten ze zich geen twee keer 
zeggen. Wat een ruimte! Het is 
een sobere zaalkerk zonder toren. 
Ze is van het Apostolisch Genoot-
schap geweest, dat in 2004 een 
nieuwe kerk in Woensel heeft be-
trokken. 
Intuïtief begon het duo hier op de 
juiste manier. Lonny: ‘Vanaf het 
begin hebben we de buurt heel 
erg betrokken bij wat we doen. Ze 
komen hier soep eten en voetbal 
kijken, er zijn muziekavonden en 
modeshows. Als we hier een ten-
toonstelling hebben, zijn buurt-
bewoners suppoost. Er worden 
hier feestjes gehouden, er is zelfs 
een trouwerij geweest.’ 
Maar opeens had de gemeente 
andere plannen met de kerk. De 
twee moesten eruit. Lonny: ‘We 
hebben de buurt gevraagd wat 
die ervan vond. “Blijven”, zeiden 
ze, “anders gaan we met tomaten 
gooien als protest”. Mooi toch.’ 
Nadine: ‘Ze dachten: je weet nooit 
wat er dan in die kerk komt. Wij 
hebben altijd de functie van de 

kerk als ontmoetingsplek behou-
den. Iedereen is hier welkom.’

sociale waarde

En dan wordt het een pracht-
verhaal. Lonny: ‘We stapten een 
bank binnen met de medede-
ling “we willen een kerk kopen”. 
Binnen vijf minuten stonden we 
weer buiten. Ze keken alleen naar 
onze financiën. Naar geld! Terwijl 
de sociale waarde van dat pand 
enorm is. We dachten: we heb-
ben misschien geen geld, maar 
wel emmers vol klei. Met buurtbe-
woners gingen we tegeltjes bak-
ken om te verkopen. In de krant 
kwam een oproep: kom mee hel-
pen tegels bakken. Van veertig 
of vijftig kleisoorten maakten we 
drieduizend tegeltjes. Ze moesten 
weg voor 35 euro, dat is natuurlijk 
best veel geld. Maar ze gingen als 
chocolaatjes. Het leek hier wel 
Sjakie en de chocoladefabriek, dat 
boek van Roald Dahl. Weet je, als 
je een droom hebt, en je gaat daar 
helemaal voor, dan willen veel 
mensen meehelpen. Ze geloven 
erin. We hebben bijna alle tegels 
verkocht. We hebben ook nog een 
veiling gehouden met eigen werk. 
In één avond vijftienduizend euro 
opgehaald. Ons eigen werk kreeg 
ineens een waarde die wij zelf er 
nooit in hebben gezien. Uiteinde-
lijk hebben we in twee weken tijd 
tachtigduizend euro verdiend. Bij 
de bank, een andere natuurlijk, 
zeiden ze: “We kunnen geen nee 
zeggen. We geloven erin. Jullie 
hebben echt de sociale waarde 
van dat gebouw laten zien.” Stel 
je voor: Nadine en ik hebben een 
kerk gekocht met klei!’
Lonny geeft tegenwoordig regel-
matig lezingen en als ze dat ver-
haal van de kerk vertelt, krijgt ze 

Boven:  Nadine  S t e rk

Beneden:  Lonny  van  Ryswyck
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soms een staande ovatie. Lonny: 
‘Ik heb geen geld, maar wat heb 
ik wel? Mezelf en de grond onder 
mijn voeten. Ik denk dat ik dat van 
mijn ouders heb. Gaan waar je 
passie is. Mijn vader was project-
ontwikkelaar. Hij had het net als 
ik over sociaal kapitaal, niet over 
geld. Misschien was hij zijn tijd 
vooruit. Het leek soms of ze hem 
niet begrepen. Ik denk dat er nu 
meer ruimte is voor zijn ideeën.’ 

soorten zand

Het verhaal van het zand van het 
duo is minstens zo fascinerend 
als dat van de klei. Net zoals ze 
kleisoorten verzamelen en voor-
werpen bakken in lokale kleuren, 
verzamelen ze zand en kijken 
welke kleuren glas dat oplevert. 
En dat is ook weer een sociaal ver-
haal.
Lonny kan net zo verbaasd en 
verwonderd naar een korrel zand 
kijken als Cézanne naar de Mont 
Sainte-Victoire. Je zou zeggen dat 
de beste plek om een zandkor-
rel te verstoppen de woestijn is, 
maar dat is niet zo. Neem Dubai. 
Dat ligt in een zandbak en toch 
importeert het zand uit Australië. 
Met woestijnzand kun je namelijk 

niet bouwen. Te gladde korrels. 
Net zomin kun je van strandzand 
een zandkasteel bouwen. Daar 
moet je het ruwere rivierzand voor 
aanslepen. Je hebt ontelbaar veel 
zandsoorten. 
Lonny: ‘Pak een handje zand en 
bekijk het aandachtig. Je ziet dat 
de korrels verschillend zijn van 
kleur en vorm. Zandkorrels ko-
men van verafgelegen bergen. Ze 
hebben allemaal een lange weg af-
gelegd. Als ik met zand speel, voel 
ik me opgenomen in de tijd.’ 
Dat is makkelijk na te voelen. 
Neem een hand vol zand, en laat 
het tussen je vingers wegsijpelen. 
Je verbeeldt het verglijden van de 
tijd. Als een zandloper.
‘Het bekijken van zandkorrels ver-
oorzaakt bij mij een waar geluks-
moment’, zegt Lonny zelfs. 

Verhaaltjes

Lonny en Nadine verzamelen 
zand van dichtbij en van ver. Net 
als bij de koop van de kerk hebben 
ze daar een sociaal project voor 
bedacht. Lonny: ‘We vragen men-
sen om ons zand te sturen. We 
hebben al 580 mensen van over 
de hele wereld bereid gevonden 
ons een flesje zand op te sturen en 
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Lonny is, zoals 

ze zelf zegt, de 

dromer van het 

tweetal. Nadine 

noemt ze een doe-

ner. Maar Lonny 

heeft meer ideeën 

dan ze kunnen uit-

voeren.
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Peter Janssen (Hout-Blerick, 1952) 

is voormalig cultuurredacteur van 

Dagblad De Limburger.

van de meeste hebben we al een 
glasmonster gemaakt. De mensen 
doen er een verhaaltje bij waarom 
juist dat zand of die plek grond 
belangrijk voor ze is. Ze vertellen 
over de speciale betekenis die de 
plek voor ze heeft. Omdat ze er 
getrouwd zijn, bijvoorbeeld. Of 
omdat hun voorouders er van-
daan komen. Sommigen hebben 
zand geschept op het strand waar 
ze zijn getrouwd, of waar ze ooit 
hebben gewandeld met een bij-
zondere persoon die er niet meer 
is. Anderen vertellen dat op het 
zand hun eerste huis is gebouwd 
of dat het afkomstig is van de plek 
waar ze met hun kinderen hebben 
gespeeld. Stuk voor stuk dierbare 
herinneringen. En wij maken die 
tastbaar door er glas van te ma-
ken.’
To see a world in a grain of sand heet 
dit project (naar de bekende dicht-
regel van William Blake), een we-
reld zien in een zandkorrel. Wie er 
nog zand aan wil toevoegen surft 
naar www.aworldofsand.com.

schitterende kleuren

Er was geen enkele professionele 
glasoven bereid hun zand tot 
glas om te smelten. Lonny: ‘De 
industrie gebruikt alleen zuiver 
wit zand om glas van te maken. 
We hebben daarom zelf een oven 
gebouwd om glas te maken van 
alle kleuren zand die we hebben. 
Met onze eigen oven zijn we er in 
geslaagd een glasservies te ma-
ken met zandsoorten van diverse 
locaties. Onze eigen bodem hier 
in Eindhoven bleek, na verhit-
ting van het zand tot glas, schit-
terende kleuren te onthullen: van 
hele lichte maar ook diepdonker-
groene tinten tot bruin en zelfs 
turquoise.’

Zand, zegt Lonny, is misschien 
wel net zo belangrijk als water. 
‘Zonder zand geen gebouwen, 
maar ook geen computers of je 
telefoon. Maar we zijn de bron-
nen aan het uitputten, zoals we 
alles aan het uitputten zijn. Onze 
vraag is: wat heeft de natuur te 
bieden en wat kunnen we ermee? 
Maar wel kleinschalig en lokaal. 
Als we naar de supermarkt gaan 
zien we een grote overvloed. Ter-
wijl er voor anderen schaarste is. 
Ik denk dat de verandering erin 
zit dat we niet meer in overvloed 
gaan denken maar in kwaliteit. 
Een stuk vlees per week’. Nadine: 
‘En niet alles hoeft altijd beschik-
baar te zijn. Ons project gaat over 
waardering voor eigen rijkdom. Je 
kunt het uitputten, maar je kunt 
het ook in balans houden.’ 

Lonny is, zoals ze zelf zegt, de 
dromer van het tweetal. Nadine 
noemt ze een doener. Maar Lonny 
heeft meer ideeën dan ze kunnen 
uitvoeren. 
Wat zei ze daar straks ook al weer, 
in haar werkkamer, bij dat beeld 
van Fons Schobbers? ‘Soms denk 
ik dat het geen inspiratie is als 
ik een idee heb. Dan denk ik dat 
mijn vader het me influistert’.<
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foto Peter de ronde

 

‘Goossenspoort, een histo-
rische plek in hartje Venlo. Ik fiets 

er bijna dagelijks langs. Vroeger toe-
gangspoort naar Steenhandel Goossens, 

later naar parkeergarage Arsenaal. Vergeten 
gezichten spreekt mij aan vanwege de beknopt-
heid. Met zo weinig woorden, in een paar zinnen 
tot de kern komen. Het zet me aan het denken over 

de vluchtigheid en tijdelijkheid van het leven, 
ook van mijn eigen bestaan. De portretten op 
de muur zijn door Gies Backes nageschilder-

de oude foto’s van onbekende Venlona-
ren, opgedoken in het Gemeente-
archief. Sta er wat langer bij stil, 

ze beginnen te praten ...’

Goossenspoort
poëzie

Henk van de ven (60) 

Gedicht Vergeten gezichten: Jaap Robben
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FOTO’S PETER DE RONDE, LIMBURGS LANDSCHAP, NELLY SCHOUENBERG

natuurnatuur
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Kle ine  i j svoge lv l inde r

De Groote Heide in Venlo lijkt met zijn 
oppervlakte van zo’n 540 voetbalvelden 
een terrein van niks. Maar vergis je niet: 
het is een natuurgebied van formaat, 
met zo’n 370 soorten planten, meer dan 
280 soorten paddenstoelen, rond 50 

soorten vogels en ongeveer 25 
soorten dagvlinders. Op pad 

met een gids.
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Gids Nelly Schouenberg (72) en ik zijn nog maar net vertrokken 
bij het Infocentrum Groote Heide of ze maakt me al enthousi-

ast. Niet wetend dat ik een enorme ijsvogelfan ben, begint ze over de 
kleine ijsvogelvlinder. Het zeldzame beestje vliegt sinds een jaar of drie 
door het Venlose natuurgebied en lijkt een blijvertje, want er zijn er 
dit jaar meer gezien dan in de jaren ervoor. Het wordt ijsvogelvlinder 
genoemd, vertelt Nelly, omdat het aan de onderkant van zijn vleugels 
een baan blauw heeft, net als de ijsvogel. Als je de baan blauw ziet, 
dan gaat de vlinder er vandoor net als zijn naamgever. Dat wil ik na-
tuurlijk graag zien, dus de gids belooft erop te zullen letten en me te 
waarschuwen.
We beginnen onze tocht door het natuurgebied in het zogenoemde 
schuttersputjesveld. Dat ligt iets ten noorden van het infocentrum. De 
naam zegt het al, toen er nog militairen gelegerd waren op de Frede-
rik Hendrik Kazerne in Blerick en deze op de Groote Heide oefenden, 
groeven ze geregeld hun schuilplaatsen op het veld. Dat had een on-
vermoed effect: door het geregeld omwoelen van de aarde bleek deze 
geschikt als vestigingsplaats voor de rode dopheide, een van de zeld-
zaamste heidesoorten van Nederland. Er zijn maar twee andere plek-
ken in het land waar de soort ook te vinden is.
Militaire activiteiten hebben overigens door de eeuwen heen, maar 
vooral in de twintigste eeuw, de fl ora en fauna van de Groote Heide 
beïnvloed. Zo is voor de aanleg van de Fliegerhorst, het grote Duitse 
militaire vliegveld uit de Tweede Wereldoorlog, kalkrijke grond uit het 
Maasdal aangevoerd. Met als gevolg dat met name op de plek van de 
twee vroegere start- en landingsbanen kalk minnende plantensoorten 
en paddenstoelen voorkomen die normaliter niet in een heidegebied te 
vinden zijn. Zoals bij de planten: kleine pimpernel, rapunzelklokje en 
beemdkroon. En bij de paddenstoelen: het zeer schaarse wasplaatje.

Big Five

Op de randen van de schuttersputjes, die na het vertrek van de solda-
ten door het Limburgs Landschap in stand worden gehouden, speuren 
Nelly en ik naar hagedissen. Normaliter liggen die er te zonnen om zo 
de broodnodige energie te tanken, weet ze. Maar ondanks dat het op 
de morgen van deze derde julidag bijzonder heet en droog is, laat zich 
geen enkel exemplaar zien. Nelly vermoedt dat de dieren al voldoende 
zon gehad hebben.
Er komen twee soorten hagedissen voor op de Groote Heide, de le-
vendbarende hagedis en de zandhagedis. De laatste is fraaier – met 
een vooral in de paringstijd heel mooi groenglanzend mannetje – en 
wat schaarser. Ik herinner me uit mijn jeugd – zo halverwege de jaren 
zestig – dat er heel veel zaten in de buurt van het toenmalige Engels 
veld, een stuk verderop. Met schoolvriendjes ving ik beide soorten en 
die belandden vervolgens in terraria bij ons thuis. De hagedissenstand 
loopt volgens Nelly wat achteruit, maar ze weet er de precieze oorzaak 
niet van. Er zijn in elk geval niet meer zoveel jongetjes die ze vangen.
De zandhagedis behoort overigens tot de zogenoemde Big Five van de 
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Groote Heide. Wat de leeuw, zwarte neushoorn, buffel, luipaard en oli-
fant voor Afrika zijn, zijn de zandhagedis, de heivlinder, de eekhoorn, 
de buizerd en de tijgerspin voor het Venlose natuurgebied, zo hebben 
kenners enkele jaren geleden vastgesteld. Je moet ze tijdens een safari 
door het terrein hebben gezien, wil je meetellen. Ik moet dan in elk 
geval nog flink mijn best doen, want ik heb tot nog toe geen enkele van 
de Big Five gespot.
We struinen daarom verder – bij het begin van de tocht hebben we de 
sokken over de broekspijpen gedaan als bescherming tegen teken – en 
komen te spreken over de vogelsoorten in het gebied. Ik heb er enkele 
jaren geleden tijdens een wandeling met de hond een zwarte specht ge-
zien. En tijdens een rondje joggen aan de rand van het zweefvliegveld 
een keer een geelgors. Waarnemingen die ik als vogelliefhebber koes-
ter. Nelly vertelt dat er ook soorten als de grasmus, de goudvink, de 
grote bonte specht, de klapekster, de boompieper, de roodborsttapuit 
en de boomleeuwerik rondvliegen. De veldleeuwerik, normaliter een 
vaste gast, laat zich echter sinds enige tijd niet meer zien. Ze vermoedt 
dat het een gevolg is van maaiwerkzaamheden, waar de veldleeuwerik 
niet zo tuk op is, omdat hij zijn eitjes in het gras legt.
Joggen en wandelen, het zijn slechts enkele van de vele activiteiten die 
op de Groote Heide plaatsvinden. Het terrein is een belangrijke zweef-
vliegbasis, zeker sinds de Venlose Zweefvliegclub is gefuseerd met 

Wespensp in
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De zandhagedis behoort tot de zogenoemde Big Five   

van de Groote Heide.
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Vlinders. Ze is er vooral van gecharmeerd door de 

transparantie ervan, de vaak prachtige kleuren en 

de bijzondere bewegingen die ze in de vlucht maken 

en de manier waarop ze kunnen zweven.
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de Eindhovense vereniging. Er wordt zelfs in verband daarmee een 
tweede hangar gebouwd, waar helaas een stuk bos voor moet wijken. 
Verder wordt er geskeelerd, treffen Venlonaren zich er om te jeu de 
boulen, wordt er gefi etst, zetten mensen er bij wijze van proef hun tent 
op, laten hondenbezitters er hun huisdier uit en oefenen de mannen 
van het Akkermansgilde er hun schietkunsten. Je kunt gerust stellen 
dat de Venlonaren de Groote Heide zien als hun achtertuin, waarin ze 
alles kunnen doen wat bij hun thuis niet kan.

Keizersmantel

Nelly en ik zijn inmiddels aan de rand van het Zweefvliegveld beland. 
Het bosgebied gaat er over in grasland. Daartussen in staan wat half-
hoge planten, die veel insecten aanlokken. Het is reden voor Nelly om 
te laten weten dat vlinders haar specialiteit zijn. Ze is in 2003 begon-
nen als vrijwilligster in het natuurgebied en heeft zich sindsdien heel 
veel natuurkennis eigen gemaakt. Het meeste weet ze echter van de 
vlinders. Ze is er vooral van gecharmeerd door de transparantie ervan, 
de vaak prachtige kleuren en de bijzondere bewegingen die ze in de 
vlucht maken en de manier waarop ze kunnen zweven. Geen wonder 
dus dat Nelly – die ook kunstschilder is – op veel van haar doeken vlin-
ders vastlegt.
Ze kan ook helemaal lyrisch worden als ze op de Groote Heide een 
nieuwe soort waarneemt. Half juni ontdekte ze op een middag net over 
de grens een nooit eerder geziene soort. De vlinder zat op een braam-
struik te foerageren. Het bleek na onderzoek een in Nederland heel 
zeldzame keizersmantel te zijn, een soort die zich vooral voedt met 
honingdauw en nectar van planten die in de bosrand groeien, zoals 
koninginnenkruid en distels. Ze heeft de oranje en van zwarte stip-
pen voorziene vlinder gefotografeerd en de beelden opgestuurd naar 
de site waarnemingen.nl. De mensen daarachter bevestigden tot haar 
vreugde dat het inderdaad om een keizersmantel ging. Nu hoopt ze 
vurig dat de vlinder ook de resterende meters afl egt en aan de Venlose 
kant van de grens terechtkomt. En daar ook blijft, natuurlijk.
We lopen langs het zweefvliegveld richting Duitsland als Nelly plots 
heel enthousiast wordt. Op een gewone berenklauw ziet ze iets bijzon-
ders. Een gouden tor, meent ze, en ze draait rond het beestje om het 
beter in beeld te krijgen. Ze pakt haar smartphone om de vermeende 
gouden tor te fotograferen. Het diertje ziet er inderdaad als een soort 
scarabee uit, merk ik als niet-kenner op, en help haar met het draaien 
van de plant om zo het glanzende goudgroene schild goed in beeld te 
krijgen. De foto gaat ook weer naar de site waarnemingen.nl, al is de 
gouden tor niet zo zeldzaam als de keizersmantel. 
Als we verder lopen, vertelt ze over de bijzondere vlindersoorten die ze 
op de Groote Heide al heeft gezien. Zoals de koninginnenpage, de ko-
librievlinder, de eikenpage en de distelvlinder. In een wat meer bebost 
gebied tussen het zweefvliegveld en de Duitse grens zien we planten 
als ijzerhart, zwarte toorts en slangenkruid. En de enige orchideeën-
soort die op het terrein voorkomt: de breedbladige wespenorchis. Een 
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De foto gaat ook weer naar de site waarnemingen.nl, 
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plant die inderdaad fl inke en brede bladeren heeft met daartussen wat 
lange stengels met bloemen. Die laatste zien er waarschijnlijk vanwege 
de droogte niet al te fraai uit.
Ik constateer een beetje bedroefd dat we maar weinig vogels hebben 
gezien. Nelly meent dat er al heel wat klaar zijn met broeden en mo-
gelijk al naar de overwinteringsplaatsen terug zijn. Om de pijn te ver-
zachten vertelt ze dat de afgelopen jaren ook meerdere tapuiten op de 
Groote Heide huisden, een vogelsoort die in konijnenholen broedt en 
vooral op heidegebieden voorkomt. Het is een van de snelst in aantal 
afnemende vogelsoorten in Europa en een soort die in Nederland niet 
of nauwelijks voorkomt. Jammer, dit jaar is hij in Venlo nog niet ge-
zien.

Blauwvleugelsprinkhaan

Ietsje verderop, bij een brede open en rauwe strook tussen twee bosper-
celen op Duits gebied, hebben we meer geluk. Nelly heeft al eerder – 
als troost voor het niet kunnen vinden van de grote  groene sprinkhaan 
– gezegd dat we daar mogelijk de blauwvleugelsprinkhaan kunnen 
spotten. Een op het eerste oog niet erg bijzondere kleine sprinkhaan-
soort. Als je hem op de grond ontdekt, dan zie je een bruingrijze rug 
met wat donkere dwarsstrepen. Maar als hij opvliegt, toont hij zijn 
fraaie blauwe achtervleugels. Je vangt er maar een glimp van op, maar 
denkt toch ‘wauw’.
Eerst vinden we niks op het terrein, tot ik plots iets op zie springen. 
Het lijkt in eerste instantie een gewone bruine sprinkhaan, maar is ge-
lukkig toch de blauwvleugelsprinkhaan. Vervolgens zien we er meer 
en lopen er een beetje als dwazen achteraan om ze tot opvliegen te be-
wegen, want die blauwe vleugels wil ik natuurlijk wel zien. Het lukt 
wonderwel, zodat Nelly tevreden is dat ze me toch nog wat speciaals 
heeft kunnen tonen.
Met de Big Five van de Groote Heide is dat helaas niet het geval, ik 
zie in de tweeënhalf uur die we onderweg zijn geen van de illustere 
vijf. Net als ik de kleine ijsvogelvlinder, waarmee Nelly me lekker heeft 
gemaakt, nergens ontwaar. Daarmee vergaat het me net als met de ijs-
vogel wanneer ik hem probeer te ontdekken langs de Rijnbeek in het 
Burgemeester Bergerpark. Ik zie hem meer niet dan wel. Evengoed is 
het fi jn om te weten dat hij er wel is.<
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negen kinderen en zullen ruim veertig jaar lief en leed delen. De crisisjaren 
dertig lijken Stroeken niet echt te raken. Hij heeft een vaste baan, woont 
op een mooie plek, de Goltziusstraat, en verschillende bewaard gebleven 
familiekiekjes getuigen van pril, gelukkig, ouderschap. Daarnaast werpt de 
stad - zijn stad – zich op als onuitputtelijke bron voor zijn schrijverschap.

Dialectschrijver
Blikvanger is de rubriek Dees Waek, die van 1932 tot 1941 vrijwel wekelijks 
in de krant verschijnt. De belevenissen van d’n Dieke, Stien en de Scheive 
gaan deel uitmaken van de Venlose volkscultuur. De wortels van deze kos-
telijke schetsjes reiken minstens terug tot 1928, als in de column Doot de 
deur toe. ’t Begint te tôchte de Scheive voor het eerst zijn opwachting maakt. De 
pas 23-jarige corrector/redacteur getuigt dan al van een fijnbesnaard gevoel 
voor alledaagse taferelen binnen dat kleinstedelijke decor, dat stedje van lol 
en plezeer. In 1983 heeft zoon Joep Stroeken in het voorwoord op de tweede 
bundel van Dees Waek beschreven hoe zijn vader voor dergelijke stukjes te 
werk ging: ‘Det ging dan zoë: ut meus doëdstil zien; pap aan taofel in de hoéskamer, 
d’n bril halfstok op de neus, de mônd ein bietje aope. Hae schreef wat, streepde door, 
goëjde de pen neer, stônd op en ging nao ut huuske, kwaam truuk, pakde ein sigret, 
ging weer zitte, begôs opniej, zuchtte ens deep, en dan pas, as hae stil waas en wie enne 
bezaetene begôs te penne, wiste weej dat ut good zoot.’ 
 Daarnaast schrijft Stroeken, geïnspireerd door zijn geloof, verzen. Bij-
zonder fraai vind ik Avé Maria uit 1938, opgedragen aan het leef Vruiwke van 
Genuë, waarvan de eerste regels luiden: ‘Aan d’n alde roëzekrans - baeijt mien 
mooder kral veur kràlke – avés in ’t klein kapelke.’ Voor zijn kinderen schrijft 
hij communiegebedjes. In een terugblik bij zijn 40-jarig jubileum in 1965 
wordt hij door zijn krant treffend omschreven als een ‘gevoelige geestige 
dialectschrijver’.

De bezettingsjaren
Het voorhanden zijnde archiefmateriaal levert, verbazingwekkend, veel in-
formatie over Stroeken en de Tweede Wereldoorlog. In meerdere opzichten 
zijn de bezettingsjaren een waterscheiding in zijn leven. Met de algehele 
mobilisatie in augustus 1939 vind ik hem terug bij de staf van het tweede 
depot bataljon. Op foto’s ziet de sergeant er wat koddig uit - Piet Stroe-
ken is duidelijk geen man voor uniformen. Najaar 1939 schrijft hij van-
uit de Tilburgse Kromhoutkazerne een wekelijkse rubriek voor de krant: 
Depot-soldaten. Dit is een kruising tussen De brave soldaat Sjveik en Dees Waek 
in de kazerne. Stroeken kruidt zijn artikelen over ‘Limburgsche soldaten met 
Venloosch bloed’ met milde spot en subtiele kritiek op de politiek-militaire 
ontwikkelingen. De aflevering van 11 november 1939, getiteld Verlofdagen, 
toont de gevoelsmens die hij is. Het artikel is één lange hunkering naar 
het gezin: ‘Thuis. Een weerzien vol stille ontroering als een ongeschreven gedicht van 
gevoelige verzen. ‘Pappie’ kan de jongste zeggen. En de oudste salueert met een ernstig 
gezicht. Pappie is soldaat. (…) Zwijgend vraagt je vrouw dankbaar bewondering voor 
de lievelingen en haar werk. (…) Thuiszijn is weerzien. Weerzien die stille, lieve getui-
gen rond den haard. Die gelukkige kamer vol zoete herinneringen.’
 De meidagen van 1940 hebben zich goeddeels aan zijn eenheid 
onttrokken. Als de Duitsers Tilburg innemen, zijn de depotsoldaten al 
verdwenen. Na de capitulatie schrijft de commandant dat ze zich ‘in goeden 
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Zelf heb ik nauwelijks herinneringen aan mijn opa van moederskant. 
Toen hij overleed zat ik net op de basisschool. Een enkel beeld, van 
een man op de hoek van onze straat die me opwacht als ik uit school 

kom. Toch is er een vaag gevoel van verbondenheid, al is het maar omdat 
we dezelfde belangstelling hebben voor taal en geschiedenis, journalistiek 
en onderwijs. Maar wie was hij eigenlijk? Verhalen in de familie, zijn 
artikelen, enkele dozen met archiefmateriaal die in mijn bezit zijn, voeden 
mijn sluimerende interesse.
De ketting waarlangs de directe voorvaderen van Stroeken zich voortbewo-
gen bestaat uit kleine zelfstandigen. Grootvader Peter Stroeken (1817-1898) 
vestigde zich in 1847 als ‘meester schoenmaker’ aan het Maasschriksel. 
Ook vader Joseph Stroeken (1863-1944) bekwaamde zich in het schoen-
makersvak en was verbonden aan de Venlosche Winkelvereeniging, aan de 
Oude Markt 3. In 1901 huwde hij de uit Baarlo afkomstige Anna Stregels.
 In dit middenstandsmilieu wordt Pierre Jean - zoals zijn voornamen 
luiden - op 19 augustus 1906 geboren. Over de jeugd van deze oudste van 
drie kinderen is verder niets bekend, afgezien van een communiefoto uit 
1913, en een enkele klassenfoto. Stroeken krijgt pas een beetje reliëf uit 
bewaard gebleven diploma’s en cijferlijsten. In juli 1922 slaagt hij voor de 
mulo met een 6 voor Duits, tekenen en meetkunde. Schrijven, 7, en een 8 
voor Engels. Het hoogste cijfer, een 9, staat bij geschiedenis. Hij is vijftien, 
maar zal niet in de voetsporen van zijn (groot)vader treden. Wellicht heb-
ben zijn ouders hem aangemoedigd ‘door te leren’? In elk geval rondt hij in 
1925 een opleiding Engels af aan de bisschoppelijke kweekschool, gelegen 
aan de Kleine Beekstraat. Op zijn onderwijsakte domineren zesjes, onder 
meer voor vertaling, dictee en uitspraak. Het mondeling taalvaardigheid 
sluit hij af met een 5. Alleen voor ‘spraakkunst’ prijkt een ruime voldoende, 
7. Voor iemand die zijn leven lang talig bezig is, bepaald geen opzienba-
rende resultaten.

Corrector bij de Nieuwe Venlosche Courant  
Tot zover enkele vergeelde diploma’s. Wat weet ik verder van hem? Dat hij 
opgroeit in een door en door katholieke omgeving - op een mulo-foto uit 
1925 zit Pierre-Jean stijf naast de paters. Dat hij tot zijn huwelijk bij zijn 
ouders woont in de Peperstraat, en vervolgens in de Mgr. Boermansstraat. 
Maar naast dit soort feitelijkheden blijft de jonge Stroeken vooral een blan-
co pagina: over zijn jeugdvrienden, film- en muziekvoorkeuren, of de mate 
waarin hij politiek volgt in die roaring twenties of sportief is, kom ik niets te 
weten. 
 Opa krijgt pas meer kleur vanaf 1925. Dan maakt hij op 19-jarige leeftijd 
zijn opwachting als corrector bij de Nieuwe Venlosche Courant. Hier ontwikkelt 
hij zich tot journalistiek factotum. Getuige de jolige foto van de redactie 
rond 1930 is hij er op zijn plek. De kleine redactie eist volledige toewijding 
en allround journalistiek. Stroeken is aanwezig bij ‘de Jaarvergadering van 
de Bond van Rijwielherstellers, ter zitting van het kantongerecht, op vergaderingen 
van plattelandsvrouwen, rundveefokkers, muziekverenigingen, oranjecomités, 
gemeenteraden en nog veel meer’, aldus een artikel in het Dagblad voor Noord-
Limburg bij zijn afscheid in 1971. Hij werkt zich op tot redacteur ‘Stad, 
Provincie en Sport’. In de zomer van 1935 trouwt hij met Corrie, de oudste 
dochter van banketbakker Janssen-Kerp uit de Klaasstraat. Ze krijgen 
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ling Venray krijgt het advies het kantoor in brand te steken om tekorten 
te dekken. Ook slaagt Stroeken erin drie schepen met steenkool, bestemd 
voor de Fliegerhorst, gedeeltelijk te lossen. Ik vermoed dat hij op een ge-
geven moment behoorlijk diep in het Noord-Limburgse verzetsnetwerk 
heeft gezeten. Daar wijzen zijn contacten met kapelaan Naus en de leider 
van het Limburgse netwerk voor hulp aan onderduikers, Jan Hendrikx (ook 
bekend als Ambrosius), op. En via Hannah van de Voort (tante Hanna) is 
Stroeken betrokken bij verzorging en onderbrenging van joodse kinderen 
in Tienray en omgeving.
 In de loop van 1944 krijgt de Sicherheitsdienst argwaan. Door verraad 
valt Ambrosius in handen van de SD. Later komen hij en Naus om in het 
concentratiekamp. Hoe hij erin slaagt is niet bekend, maar Stroeken weet 
de dans te ontspringen. Tot drie keer toe doorzoeken de Duitsers zijn huis, 
zonder resultaat. Op 6 november 1944, in de periode van de bombardemen-
ten op de Maasbruggen, wordt hem de grond te heet onder de voeten. Het 
gezin wijkt uit, eerst naar Arcen, en vervolgens naar Tegelen waar Stroeken 
opgaat in de circa 4000 Venlose evacuees. Als represaillemaatregel steken 
de Grünen op 31 december het huis aan de Goltziusstraat in brand. De in-
boedel gaat geheel verloren; foto’s uit 1945 tonen een geblakerd karkas. 
Een persoonlijk drama is de dood van twee zonen. De oudste, gehandicapt 
en ondergebracht in het Venrayse St. Servatius, overlijdt tijdens de evacu-
atie van de inrichting in het najaar van 1944. De jongste, een zuigeling nog, 
sterft kort na de bevrijding. Ze krijgen een gezamenlijk graf, en voor hun 
bidplaatje dicht opa de ontroerende regels ‘Twië kleine bleumkes / bleuide in ’t 
bloomeperkske / van òs laeve. / God had ze zelf gegaeve / en Hae had waalgedaon. / 
Hae zòch ein sieraod / veur ’t schoëne hemelhäöfke / en kwaam naeve. / Wéj hebbe ze 
t’ruukgegaeve / al kòsde ’t ouk ein traon.’

Dagblad voor Noord-Limburg
De oorlog tekent hem voor zijn leven. Volgens de familie is Piet in 1945 Pier-
re niet meer, maar wordt daar verder nauwelijks over gesproken. De weder-
opbouw slokt alle energie op. Met Gijs Bertels, Lenie Schoenmakers en Wiel 
Reiné realiseert hij een doorstart van de krant onder de nieuwe titel Dagblad 
voor Noord-Limburg. In het eerste nummer, 18 april 1945, schrijven ze: ‘Zooals 
op het oogenblik de lente onweerstaanbaar in bloesems losbreekt boven het puin, her-
vindt ook het menschelijke leven in zich den drang tot hooger. (…) Weer opnieuw een 
huis te bouwen voor onze kinderen, een bestaansmogelijkheid te scheppen, maar vooral 
ook de beschaving te herstellen, welke dadelijk voortkomt uit de gave christelijke tradi-
tie van ons zuiden, daarin ligt voortaan onze levenstaak.’ Aanvankelijk herneemt 
Stroeken zijn oude functie maar al snel verruilt hij de redacteurspen voor de 
directeursstoel. In de hoedanigheid van directeur helpt hij het zwaar geha-
vende krantenbedrijf organisatorisch en zakelijk weer op de been. 
 Het gezin huist in de naoorlogse jaren tijdelijk bij zijn moeder, in 
de Boermansstraat – geen onverdeeld plezier als ik de familieverhalen 
moet geloven –, vervolgens enkele jaren in de Van Cleefstraat alvorens te 
verhuizen naar een eigen woning in de Boermansstraat. Hier woont hij tot 
zijn pensioen. Dees Waek is inmiddels een afgesloten boek. Het vooroorlogse 
stadsdecor, die poëzie van ‘krômme, smaale sträötjes’ (aldus Depotsoldaten), ligt 
in puin, en veel panden die de Amerikaanse bommen hebben overleefd 
vallen later alsnog ten prooi aan fantasieloze stadsvernieuwing.
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welstand’ te Den Haag bevinden. In een terugblik omschrijft diezelfde 
commandant Stroeken als ‘een hard en ernstig werker, tactvol en handig in den 
omgang zoowel met personeel als met hoogergeplaatsten, een zeer goed organisator 
en een accuraat administrateur.’ Eigenschappen die later tijdens de bezetting 
meer dan van pas blijken te komen.

 Aanvankelijk herneemt het leven zijn gewone gangetje. In maart 1940 
is een vierde kind geboren, en in 1942 en 1943 volgt opnieuw gezinsuit-
breiding. De redacteur hervat zijn werkzaamheden bij de krant, waarvan de 
oplage blijft stijgen, en neemt het initiatief tot Sport in Limburg, een week-
blad over het provinciale voetbal. Gaandeweg komt de journalistieke on-
afhankelijkheid van de krant onder druk te staan. De Duitse voorschriften 
worden dwingender. Bovendien komt hij herhaaldelijk in aanvaring met 
Jos Delsing, NSB-districtsleider en bestuurslid van de Limburgse Voetbal-
bond. Stroeken weigert artikelen op instignatie van deze oud-voorzitter 
van VVV in zijn sportweekblad op te nemen. In april 1942 dient hij samen 
met zijn mederedacteuren om principiële redenen zijn ontslag in.

In het verzet
Eigenlijk begint de oorlog nu pas echt. Hij krijgt een baan toegeschoven 
als administratief controleur van het Rijkskolenbureau. Op de fiets legt hij 
vele kilometers af door Noord-Limburg; tussen zijn papieren vind ik di-
verse ontheffingen voor zijn Gazelle. Door deze functie raakt Stroeken be-
trokken bij de verspreiding van illegale bladen en is hij, via zijn contacten 
met distributiekantoren, in de gelegenheid om richtlijnen te geven voor de 
verdeling van brandstof voor onderduikadressen. Hij toont zich bedreven 
in creatief boekhouden. En als gesjoemel echt riskant wordt, zijn er ook 
andere oplossingen. De Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB) afde-
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Opgebrand met pensioen
Stroekens pensioen in 1971 betekent ergens ook het symbolische afscheid 
van een journalistiek tijdperk; nieuwe zakelijkheid, journalistieke formules 
en schaalvergroting kondigen zich aan. Zelf maakt hij dat niet meer mee. 
De laatste jaren van zijn leven woont hij met zijn vrouw in de Rijnbeekflat. 

Hij loopt tegen de zeventig, tegenwoordig een milde leeftijd, maar in zijn 
foto’s uit die jaren lees ik een oude, vermoeide, man. Gegroefd en gete-
kend, en ergens toch ook: opgebrand. De aangeschafte groene Daf blijft 
steeds langere periodes in de garage staan. Voor reizen heeft hij geen 
energie meer. Zijn bibliotheek is bij de verhuizing beginjaren zeventig te-
ruggesnoeid en ondergebracht in een enkele boekenkast die ik, later, zal 
leeglezen. Rond het veertigste huwelijksjaar krijgt Stroeken serieuze ge-
zondheidsklachten. Hij belandt herhaaldelijk in het ziekenhuis. Aan die 
lange holle gangen van St. Jozef, op bezoek bij opa, bewaar ik nog een vage 
herinnering. Maar zeker weten doe ik dit niet, misschien was het ook wel 
een ziekenbezoek aan iemand anders. 
 Piet Stroeken overlijdt op 11 november 1976, thuis, aan een acute hart-
stilstand. De begrafenis vanuit de H. Hartkerk is volgens de krantenberich-
ten drukbezocht, inclusief tal van vertegenwoordigers van de dagbladpers 
en het lokale verenigingsleven. Zelf ben ik daar niet bij, de jongste klein-
kinderen worden angstvallig weggehouden bij de uitvaart. Onder de spre-
kers pastoor Hafmans, die Stroekens geloofsvertrouwen benadrukt. En als 
eerbetoon draagt Funs van Grinsven het gedicht Avé Maria voor. Een pas-
sender afscheid is nauwelijks denkbaar. Want, zoals collega Maarten Pluk-
ker optekent in het Dagblad voor Noord-Limburg, met het overlijden van P.J. 
Stroeken is ook ‘een  stukje ‘Venlo’ gestorven’.  <
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Het  karkas  van  Go l t z ius s t raat  8,  1945.

Jocus
Maar het schrijversbloed kruipt waar het niet gaan kan, en Stroeken verlegt 
zijn aandacht onder meer naar vastelaovesgezelschap Jocus. Volgens Sef 
Derkx’ onvolprezen floddergatsblog neemt Stroeken in 1948, samen met 
Piet Müller, het initiatief tot De Träöt. De samenstellers beklemtonen dat het 
staatsblad van het Jocusriék alles bevat ‘waat beslaote, nog neet beslaote en noëit 
beslaote is of zal waere; vaerder alle ordonnantiën, bevele, waarschuwinge, verzeuke, be-
neuminge, ônt- en verslage euver Jocus en ziene staot’. In navolgende jaren verzorgt 
hij onder meer de proclamaties van stadsprinsen en bedenkt hij in De Träöt 
na d’n Dieke, Stien en de Scheive een nieuwe  stadsfiguur: ridder Kunibald. 
 Foto’s en verhalen maken duidelijk dat Stroeken in deze periode deel uit-
maakt van de ‘notabelen’ van Venlo. De schoenmakerszoon is een onvervals-
te sociale stijger - al zal hij, de bescheidenheid zelve, zulke termen nooit in 
de mond nemen. Mede onder zijn leiding groeit de krant in de jaren vijftig en 
zestig van drie redacteuren en dertig man personeel naar een onderneming 
met tweehonderd medewerkers. Er komt een handelsdrukkerij tot stand, 
evenals samenwerkingsverbanden met andere dagbladen in de regio, zoals 
de Zuid-Oost Pers, en een Haagse redactie voor de diverse Limburgse kranten. 
Een foto uit 1965 toont een trotse Stroeken naast een gloednieuwe pers. 
In deze jaren bekleedt hij diverse functies in het dagbladwezen - onder meer 
bij het Katholiek Nederlands Persbureau - en is hij bestuurslid van een dozijn ver-
enigingen waaronder Venlona en Veldeke. De directeur is een veelgevraagde en 
geraadpleegde persoonlijkheid, aldus het jubileumartikel bij zijn veertigjarig 
dienstverband: ‘Wie altijd zo intens met Noord-Limburg en vooral met Venlo heeft 
meegeleefd, haar ziel en taal in alle nuances heeft doorproefd en met de kracht van een 
overslaanbare humor is uitgerust, is een vraagboek voor velen.’ Dit rijke palet aan ver-
diensten vindt officiële erkenning bij kerk en kroon, getuige zijn benoeming 
tot ridder in zowel de Ordes van St Silvester als van Oranje-Nassau.

PIET STROEKEN

Het  gez in,  beg in jar en  1950
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foto Peter de ronde

 

‘Alles laat z’n sporen na. Niets 
blijft zonder gevolg. Dat is vreemd 

troostend, want we doen ertoe en dat we 
er zijn is van belang. Maar ook beangstigend, 
want we kunnen vaak niet overzien wat we 

veroorzaken. Dat is voor mij de strekking van dit 
gedicht, aangebracht op een glasplaat tegen een 

oude muur bij de Brouwersplaats. 
Prachtig!’ 

Brouwersplaats
poëzie

estHer rotH (51) 

Gedicht Alles blijft: Gerrit Komrij
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DOOR FINBAR VAN DER VEEN

FOTO’S PETER DE RONDE, 

PRIVÉARCHIEF

 

In de eerste helft van de jaren tachtig 

waren De Vrijbuiters uit Blerick graag 

geziene gasten op tal van podia in Noord- 

en Midden-Limburg. De heren zetten in hun o zo 

herkenbare musketierpakjes iedere feesttent op 

de kop met liedjes als Wengske aan wengske, 

’t drama op de Haciënda en Gelök. Het oeuvre 

van de groep werd breed gewaardeerd: hun 

titelloze debuutelpee behaalde zelfs de gouden 

status. De formatie werd in 1969 opgericht 

en dat is komend jaar dus een halve eeuw 

geleden. De Buun bracht De Vrijbuiters om die 

reden nog één keer bij elkaar. Toon Bollen, Wim 

Warmerdam, Jeu Savelkoul, Leon Thijssen, Ben 

Verdellen en Mees Nunumete blikken terug op 

een voor de Limburgse dialectmuziek ongekend 

succesverhaal. 

muziek
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Vive
la vie!

Vive la 
vie!

50 jaor vreejbuiterie
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nog regelmatig gezien, anderen al een heel lange tijd niet. Toon: ‘We 
zijn met z’n allen jaren geleden nog weleens gaan kegelen, maar ie-
dereen heeft toch zijn eigen leven.’ Er was een tijd dat de levens van de 
heren behoorlijk parallel liepen, een tijd waar iedereen met veel ple-
zier en ook weemoed op terugkijkt. Gedurende de avond vliegen de 
anekdotes dan ook over de tafel. Er wordt gelachen, verteld. Er worden 
fotoboeken bij gehaald, soms zijn er meerdere varianten van één en 
hetzelfde verhaal. Af en toe zit er een gat in het geheugen. Maar in 
de sfeervolle setting van de Holtmühle komt uiteindelijk toch het hele 
Vrijbuitersverhaal naar boven. Een reconstructie van hoe een dansor-
kest - waar er in de tijd zoveel van waren - kon uitgroeien tot zó’n suc-
cesvolle groep.

Vrijgevochten jonge honden

Blerick, 1969. Muziekgezelschap De Wortelegaejers is onder meer de 
hofkapel van vastelaovesvereniging De Wortelepin. Bij de groep spelen 
Wim Warmerdam en Toon Bollen, Ben Verdellen fungeert als gastzan-
ger. Het zijn die drie die aan de wieg zullen staan van De Vrijbuiters. 
Wim: ‘We maakten destijds puur carnavalsschlagers en Egerländer-
muziek met De Wortelegaejers. En wij als jonge honden wilden ook 
weleens iets anders doen. Want alleen maar dat repertoire was voor 
ons niet bevredigend. Delilah van Tom Jones was toen net uit. Die kant 
wilden we op. Maar onze leider Lei Hermans wilde er niet aan om dat 
soort nummers te brengen. Toen besloten we voor ons zelf te gaan be-
ginnen.’
Al gaat dat niet zonder slag of stoot: het drietal zal door hun vertrek 
niet langer over de benodigde partijen kunnen beschikken, dus die 
moeten koste wat het kost worden gekopieerd. Ben: ‘Lei Hermans 
wilde ze direct terug hebben, maar wij waren ondertussen druk aan de 
slag gegaan om alles te kopiëren. Dan kwam Lei bij Wim aan en daar 
werd gezegd dat alles bij Toon lag. Hij meteen naar Toon, maar daar 
was alles nét toen hij arriveerde weg, heel toevallig. Net zo lang totdat 
we alles hadden en aan de slag konden.’
Zodoende kan een groep worden geformeerd, de leden van het prille 
muziekgezelschap wonen op dat moment nog thuis. Toon: ‘Mijn vader 
kocht een geluidsinstallatie voor ons. Repeteren deden we bij mij in de 
Nieuwborgstraat, in de schuur. Mijn moeder verzorgde de koffie, als 
we aan het spelen waren kwam de hele buurt luisteren.’ Al snel wordt 
de bandnaam bedacht. Wim: ‘Jan Buil was destijds onze accordeonist. 
Zijn moeder kwam met de suggestie ons De Vrijbuiters te noemen. We 
waren immers vrijgevochten. Dat paste perfect, dus dat werd het.’
Een jaar lang repeteert de groep: Top 40-repertoire, met hits van En-
gelbert Humperdinck en Tom Jones. Maar ook liedjes van De Heikre-
kels en het Radi Ensemble. Wim: ‘Ons eerste optreden was op een 
zilveren huwelijksfeest. Beetje bij beetje maakten we naam. In die tijd 
speelden we een hele avond voor honderd gulden. Een hoogtepunt uit 
die periode is dat we bij hun plaatopname De Maaszengers mochten 
begeleiden. Dat was een heel avontuur. Die elpee werd in Nijmegen 

Een recon-

structie 

van hoe 

een dansorkest - 

waar er in de tijd 

zoveel van waren 

- kon uitgroeien tot 

zó’n succesvolle 

groep.
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Met het opzwepende Hallie Hallo als lijflied trokken De 
Vrijbuiters sinds de lancering van hun welbekende el-
pee in 1980 van plek naar plek. Overal waar maar wat 
te lachen viel was de succesvolle Blerickse band te vin-

den. Het grote succes duurde tot 1985: toen trokken de heren zelf de 
stekker uit de groep, omdat ze de keuze om professioneel muzikant te 
worden en het daarbij horende onzekere bestaan niet wilden maken. 
Het was allemaal een beetje uit de hand gelopen: avond na avond tra-
den De Vrijbuiters op, en dat botste meer en meer met hun reguliere 
banen. Er volgden na het afscheidsconcert nog enkele kortstondige 
reünies, maar sinds 2002 is het stil rondom de formatie.
Vandaag zien de heren elkaar eindelijk weer. Op een maandagavond 
in augustus is de reünieplaats kasteel De Holtmühle in Tegelen. In-
derdaad: de plek waar een kleine veertig jaar geleden de foto van de 
legendarische albumhoes werd gemaakt. Een musketiervriendelijke 
plek waar de zes met het leven best bevriende brave borsten prima tot 
hun recht komen. Zes brave borsten ja: toetsenist Leon Thijssen kwam 
het orkest korte tijd na het verschijnen van de tweede elpee versterken.

De begroeting is allerhartelijkst. De tijd heeft zichtbaar niet stilge-
staan: de meeste Vrijbuiters zijn inmiddels rond de zeventig jaar, maar 
het hele gezelschap oogt opvallend kwiek. Sommigen hebben elkaar 

VRIJBUITERS

De  Vr i jbui t e r s  in  1980.  Fo to  gemaakt  b i j 

De  Hol tmühle .

Heej zien viéf brave borste, met ut laeve best bevrind
Weej zien de kasteleins en ouk de maedjes good gezind
En wao maar wat te lache velt, dao vindt geej ôs veuraan
Want ‘lache is gezônd’ det steit hoëg in ôs vaan
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In de 

sfeervolle 

setting van 

de Holtmühle 

komt uiteindelijk 

toch het hele 

Vrijbuitersverhaal 

naar boven.

Vr i jbui t e r s  in  de  Hol tmühle .  v. l .n . r.  Mees  Nunumete ,  in t e rv i ewer  F inbar  van  de r 

Ve en,  Wim Warmerdam,  J eu  Save lkoul ,  Ben  Ve rde l l en ,  Toon  Bo l l en  en  Leon  Thi j s s en

138   BUUN

VRIJBUITERS

opgenomen. Nou, dat was wat voor jongens die nog helemaal niks ge-
wend waren. Ik was onder de indruk van de studio en alle technische 
mogelijkheden.’

Line-up compleet

Na een jaar komt trombonist Jeu Savelkoul het dans-en amusementsor-
kest versterken, met zijn komst ontstaat de typische Vrijbuiters-sound. 
Jeu: ‘We kenden in de begintijd de nodige bezettingswisselingen, maar 
we groeiden wel uit tot een veelgevraagde formatie. We traden op bij 
bruiloften, personeelsfeesten en andere feesten en partijen. Er zaten 
ook optredens in de kerk bij, bij eucharistievieringen. Daar brachten 
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J eu  Save lkoul

VRIJBUITERS

we dan aangepaste liedjes.’ Het is 1975 als de groep wederom nieuw 
bloed krijgt: Mees Nunumete, al een tijd actief in het circuit bij De Ca-
sanova’s, wordt de nieuwe bassist. Dat hij ook een goede zangstem 
heeft biedt alleen maar meer mogelijkheden. Met Mees is het kwintet 
dat later grote delen van Limburg zal veroveren compleet. De line-up 
is vanaf dat moment als volgt: Ben Verdellen (gitaar en zang), Wim 
Warmerdam (trompet), Jeu Savelkoul (trombone), Mees Nunumete 
(basgitaar) en Toon Bollen (slagwerk).

Het vijftal vrolijkt heel wat feesten op en maakt zodoende de nodige 
muzikale meters. Toon: ‘We waren de eerste groep met blaasinstru-
menten, de meesten werkten alleen met gitaren. Daardoor vielen we 
op. Muzikaal gezien konden genoeg andere orkesten meer dan wij.’ En 
Ben: ‘We waren muzikaal onderlegd op harmonieniveau. Ook in het 
hele showgebeuren waren anderen beter. Bij wijze van spreken waren 
we timmermannen op de bühne. Desondanks hadden we succes. Onze 
kracht was dat we dezelfde richting uit dachten. We hadden een seri-
euze aanpak: we maakten muziek, maar beperkten ons in het drinken. 
Na afloop was het inpakken en naar huis. Dan houd je het vol.’ Toch 
begint na verloop van tijd de verzadiging oe te slaan. Mees: ‘We speel-
den op plekken waar het publiek toch al was. Mensen kwamen niet 
speciaal voor ons, wij waren onderdeel van een feest. De uitdaging om 
een zaal vol te spelen was er niet. Zo kregen we steeds meer het gevoel 
dat we het allemaal wel vaak genoeg gezien hadden.’

Door met dialectmuziek

De groep zinspeelt dan ook op het stoppen van De Vrijbuiters. Het 
algehele gevoel is dat het mooi is geweest, het moment is nabij dat 
iedereen zijn eigen creatieve kant uit kan gaan. Totdat arrangeur en 
producer Jan Theelen op hun pad komt. Of beter gezegd: aanvankelijk 
vooral op het pad van Ben komt: ‘Jan had grote plannen. Hij had een 
ambitieus project, wilde een soort van Limburgse Bläck Fööss lance-
ren. De eerste opzet was om dat met mij te doen, maar ik stelde voor 
om er met het hele orkest voor te gaan. En dat gebeurde dus.’

Het idee van Theelen is een kwalitatief hoogstaande plaat in het dialect 
te maken. Jeu: ‘We deden al wat dialectliedjes, het viel ons op dat die 

Na een jaar komt trombonist Jeu Savelkoul het dans-en 

amusementsorkest versterken, met zijn komst ontstaat 

de typische Vrijbuiters-sound. 
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Poeleke ploenze. Met veel plezier wordt het liedje opgenomen: het moest 
authentieke Surinaamse volksmuziek worden, zonder commerciële in-
vloeden. De Vrijbuiters met een tropisch tintje: het lukt wonderbaarlijk 
goed om zo te klinken.
Eerlijk is eerlijk: het lukt allemaal. Want het eindresultaat van de elpee 
is verbluffend: het is een verzameling van nummers vol scherpe tek-
sten met woordspelingen, sterke melodieën en knappe arrangemen-
ten. Ook aan alle details eromheen is gedacht. Mees: ‘We hebben toen 
de welbekende musketierpakjes aangeschaft, die hebben ons imago 
overduidelijk versterkt. Met die kleding hebben we vervolgens de fo-
to’s voor de albumhoes gemaakt. Eerst gingen we naar Arcen, daarna 
bezochten we de Holtmühle.’ Wim: ‘De foto op de cover ontstond per 
toeval. Er kwam een meisje met een paard voorbij. Dat vonden we goed 
passen binnen het hele plaatje. Dus we vroegen spontaan of dat paard 
mee op de foto mocht. Het werd een welhaast iconische foto.’

De plaat is speciaal ‘veur ôs mam’ en komt dan ook uit rond Moederdag. 
In mei 1980 is het zover: in de eigen Staay in Blerick wordt de elpee 
gepresenteerd. Maar de albumpresentatie van De Vrijbuiters gaat niet 
bepaald zoals een muzikaal product tegenwoordig wordt gelanceerd. 
Toon: ‘We hebben zelf helemaal niet gespeeld die dag. Moet je nagaan. 
Mensen komen voor jouw werk, kennen de liedjes nog niet. We hadden 

Stukje bij beetje groeit de plaat, elk liedje heeft zijn 

eigen ontstaansgeschiedenis.

Albumpre s ent at i e  van  de  Vr i jbui t e r s  in 

1980. 
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aansloegen. Maar niemand durfde de stap in die richting echt aan, dit 
was dus een baanbrekend idee.’ Ben: ‘Jan Theelen had het over een 
kaartenbak. Tussen al die andere orkestjes moest je opvallen. En dit 
was hoe we ons moesten gaan onderscheiden. Maar eerst moest ik als 
frontman meer bekendheid krijgen, zo was het plan. Frans Boermans 
en Giel Aerts schreven Ome Wielie (De vastelaoves-samba) voor me, 
waarmee ik bij Jocus in de prijzen viel. Zo kwam ik in Venlo in de spot-
lights, dat was de eerste stap van het albumproject.’
Aanvankelijk vinden de mannen het vooral een mooie afsluiter van 
een periode. Wim: ‘De plaat paste goed bij ons tienjarig jubileum. Zo 
zouden we een tastbaar souvenir aan onze Vrijbuiterstijd overhouden. 
Maar al gauw merkten we dat de lat wel erg hoog lag en we met iets 
heel bijzonders bezig waren. We waren aan iets begonnen waarvan we 
in het begin totaal niet konden vermoeden waartoe dat allemaal zou 
leiden.’ 
De titelloze debuutplaat van De Vrijbuiters (officieel: De Vrijbuiters 
met zang van Ben Verdellen) wordt een plaat zoals die er in de Lim-
burgse dialectmuziek nooit eerder is geweest en wellicht tot de dag 
van vandaag ook nooit meer is gekomen. Het is de eerste elpee onder 
het Limburgse platenmerk Ônger Ôs van Jan Theelen en die maakt van 
de plaat een waar prestigeproject: alles moet kloppen en zo wordt op 
werkelijk elk detail gelet. Dat begint al bij de repertoirekeuze. Ben: ‘Er 
werd een hele groep schrijvers aangeschreven, als je ziet wie er betrok-
ken zijn geweest bij de nummers dan merk je al hoe groot er werd ge-
dacht. Frans Driessen, Hannelore Winter, natuurlijk Frans Boermans: 
ze verzorgden allemaal werk dat op de plaat terecht kwam.’ Wim: ‘We 
kregen een liedje zodra dat af was te horen bij Leolux, waar we repe-
teerden. En dan beslisten we of het wel of niet op de elpee zou komen.’ 
Ben: ‘We hadden de weelde te kunnen kiezen. Zo kon het gebeuren 
dat we van het ene lied de coupletten pakten en van een ander het re-
frein. Dat werd dan samengevoegd zodat het één nieuw lied werd. Ik 
verzorgde zelf ook melodieën. Ik ben op Hannelore Winter afgestapt 
toen ik een melodie klaar had. Zij heeft er toen een prachtige tekst op 
geschreven: zo ontstond Gelök.’

Het opnemen van de plaat is een langdurig proces. Mees: ‘We heb-
ben heel veel uren bij Jan Theelen gezeten. De opnames vonden plaats 
in zijn Karelhoeve in Munstergeleen. We hadden natuurlijk allemaal 
onze werkverplichtingen, dus alles moest op vrije momenten. Vaak ’s 
avonds, dan was je om drie, vier uur ’s nachts thuis. Gelök stond er bij-
voorbeeld om twee uur in de nacht op.’ En Toon: ‘Het waren vaak erg 
gezellige sessies. Dan werd er Chinees besteld en veel gelachen. Maar 
ondertussen was er wel een sfeer om te presteren. Jan was heel perfec-
tionistisch, dat had resultaat.’

Stukje bij beetje groeit de plaat, elk liedje heeft zijn eigen ontstaansge-
schiedenis. Daar speelt toeval ook een grote rol in. Zo had Jan Theelen 
een aantal Surinaamse vrienden, waardoor hij veel met die muziek-
cultuur in aanraking was gekomen. Dat zorgt voor de inspiratie voor 

VRIJBUITERS

Ben  Ve rde l l en

VRIJBUITERS
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richting Wolters-Van Dijk, Dom van den Bergh, Vroom & Dreesmann. 
Het was een heel andere tijd dan nu, we moesten het veel hebben van 
mond tot mond-reclame. Maar toch groeide de status van De Vrijbui-
ters in korte tijd enorm. We wisten niet wat we meemaakten.’

Ös paerd det is de fantasie, ôs waope de meziek.
Zoë trekke weej door Limburg haer, ôs kleine keuninkriëk.
Weej valle ôzze vijand aan, verdriëve ut verdreet
en staele alle herte van de minse met ein leed.

De groep wordt een act uit de a-categorie: een gegarandeerde pu-
bliekstrekker. Jeu: ‘En dat terwijl we het van de media-aandacht niet 
moesten hebben. Wim en Mees hadden eens een interview bij ROZ, 
daar werd er op ons neergekeken. Dialectmuziek, dat was helemaal 
niks. Dat interview was dan ook meer een kruisverhoor.’ Hoe anders 
is het bij de piratenzenders, die van cruciaal belang voor De Vrijbuiters 
zijn. Wim: ‘En dan met name De Rat, die vanuit een zijstraat van de 
Karbinderstraat in Genooi zijn illegale uitzendingen had. Hij draaide 
onze platen grijs. Heel veel mensen in Venlo luisterden naar De Rat, hij 
zorgde er voor dat meer en meer mensen onze nummers leerden ken-
nen. Al kwam het nogal eens voor dat hij weer uit de lucht was gehaald 
en al zijn apparatuur kwijt was.’
Het succes van De Vrijbuiters breidt zich dankzij de plaat uit als de 
spreekwoordelijke olievlek. Daar waar hun kleine koninkrijk eerst 

vooral uit Venlo, Blerick en directe omgeving bestaat, veroveren 
de heren zo’n beetje alles tussen Venray en Echt en treden ze op in 
steeds grotere tenten. Niet dat dat betekent dat het geld ineens aan 
alle kanten binnenstroomt. Ben: ‘Vergis je niet. Het waren intensieve 
optredens van vierenhalf uur. We hebben veel niet handig aangepakt. 
We bouwden zelf op en braken op het laatst alles af, om vervolgens 
alle spullen zelf weer terug te brengen naar de repetitieruimte. Dat is 
tegenwoordig niet meer voor te stellen. Maar wie hadden we nu als 
voorbeelden? We moesten alles zelf uitvinden. En daar hebben we ons 
financieel behoorlijk bij in de vingers gesneden: er was achteraf veel 
meer uit te halen geweest.’ Toon: ‘We hebben al die jaren geen ma-
nagement gehad. Wim deed het de eerste tien jaar, vervolgens Ben. We 
hadden beter vermarkt kunnen worden.’
Het vijftal hanteert een gouden formule: herkenbare kostuums, sterke, 
eigen liedjes en een goede concertopbouw, met in het begin de luister-
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zelfs geen single. De plaat werd die dag massaal verkocht zonder dat 
mensen er veel van hadden gehoord.’

Want er komt die middag wel íets voorbij van de elpee: De Blue Girls 
brengen een speciale dans op ’t drama op de Haciënda. Daarnaast zijn er 
optredens van Harmonie St. Caecilia, De Blerickse Herten, de Echten-
rayer Kapel, Maaszengers en Gaer Gedaon. De Vrijbuiters zelf schit-
teren op de bühne slechts door afwezigheid. Het eerste exemplaar 
van de plaat gaat naar burgemeester Feij, mevrouw Leenen krijgt als 
uitverkoren moeder zijnde symbolisch ook een elpee. Vervolgens is er 
gelegenheid om de vijf heren te feliciteren bij de receptie, om 15.00 
uur is de bijeenkomst alweer afgelopen en gaat het publiek nieuws-
gierig huiswaarts. Klaar om de plaat te gaan luisteren, klaar om Gelök, 
’t Paeterke, De hudjes en al die andere nummers hun vuurdoop te laten 
beleven.

Act uit de a-categorie

Vervolgens gebeurt er iets magisch. Want iedere koper die het stukje vi-
nyl zijn eerste draaibeurt geeft, hoort hoe ontzettend sterk het album is 
geworden. En dat gaat als een lopend vuurtje rond. Ben: ‘De aantallen 
waren al snel niet aan te slepen. Vele honderden exemplaren gingen er 

Foto  voor  e lpe ehoes  in  1980.
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Daar is lang aan gesleuteld. Er werd in bibliotheken gezocht, er wer-
den menukaarten in Chinese restaurants bekeken om maar zo goed 
mogelijk woorden te kiezen die ook een dialectwoord konden zijn. 
Maar ook de opname van dat liedje ging niet heel snel. Ik heb urenlang 
bij Jan gezeten om de juiste slagen van de gong te maken. Dan was het 
voor je eigen gevoel al lang goed, maar Jan wilde het nog nét iets beter 
hebben.’
Het eindresultaat is een gevarieerde, melancholische plaat, met liedjes 
als Kinder, kinder en In Nizjninowgorod. Toon: ‘Kwalitatief was hij beter 
dan de eerste, werkelijk alles werd uit de kast gehaald.’ Daar waar de 
eerste plaat speciaal voor mam was, wordt de tweede opgedragen aan 
pap. Vlak voor Vaderdag ligt het nieuwe product in de winkel. Zoals 
verwacht gaat ook deze elpee als warme broodjes over de toonbank 
en wordt het nieuwe werk door het publiek goed ontvangen, maar zo 
spectaculair als de eerste plaat wordt het zwarte album (wederom ti-
telloos) niet verkocht. Wim: ‘Achteraf denk ik ook dat we ons bij het 
concept van de eerste plaat hadden moeten houden. De thema’s van 
die nummers waren voor veel meer mensen herkenbaar. Toch was het 
al met al een heel mooi product.’

Een landelijke doorbraak zit er desondanks niet in. Ben: ‘Het was soms 
wel frustrerend dat ze in Hilversum geen dialectplaatjes draaiden. Al-
les kon daar verder. Er waren zelfs hits in het Maleis, maar dialect was 
uit den boze. Al was landelijke bekendheid voor ons geen doel. We 
hebben eens een aanbod gekregen voor een plaat in het Nederlands, 
maar daar vriendelijk voor bedankt. Fans zouden die stap niet geac-
cepteerd hebben, en je weet niet waar je dan terecht komt: je krijgt te 
maken met mensen uit het vak. Producers, pluggers: je geeft dan veel 
uit handen. Dat hebben we nooit gewild.’

Eindelijk een toetsenist

Eigenlijk blijft alles bij het oude: De Vrijbuiters blijven op grote schaal 
optreden en zijn onverminderd populair. Toch speelt er al lange tijd 
iets wat achteraf al veel eerder opgelost had kunnen worden. Mees: ‘Al 
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liedjes en de rest later. Op de bühne zijn ze qua presentatie zo klaar: 
twee balen stro en dat is het. Naast de grote concerten treden De Vrij-
buiters ook jaarlijks een aantal keer pro deo op voor Zonnebloemafde-
lingen en andere bejaardenverenigingen: ondanks alle hectiek is het 
hart nooit weg. Bij optredens van De Vrijbuiters wordt op een laag-
drempelige en positieve manier het leven gevierd, met liedjes waarin 
iedereen zich herkent. Daar waar het orkest komt, is het feest en vloeit 
het bier rijkelijk. En dat maakt het voor organisatoren lucratief. De 
live-optredens nemen wel wat problemen met zich mee: de elpee is 
met zoveel snufjes en tierelantijnen opgenomen dat het onmogelijk is 
om live dezelfde sound neer te zetten. Jeu: ‘In de begintijd waren lied-
jes nog niet gearrangeerd voor eigen bezetting. Daardoor speelden we 
enkele keren met een orkestband erbij, maar dat werkte niet. Door de 
arrangementen ging het een stuk beter.’

Sinds de elpee is de populariteit zoals gezegd in elk geval als een ko-
meet omhoog geschoten. Jeu: ‘In Beesel hadden we zelfs een fanclub. 
We hadden mensen die bij vrijwel ieder optreden kwamen kijken.’ Ben: 
‘Ik kende zelf niet alle teksten uit m’n hoofd. Dat hoefde ook niet, want 
ik had ze voor me op papier staan. Maar er waren fans die werkelijk al-
les meezongen.’ Mees: ‘Wat wij meemaakten, dat zou elk ambitieus or-
kest zich wensen. We zetten handtekeningen op platen, op bierviltjes. 
Overal waar we kwamen.’ Toch kunnen de heren zelfs in deze periode 
nog gewoon de straat op. Ben: ‘We hadden natuurlijk altijd hoeden op 
bij optredens. Zodra die af waren herkende niemand ons meer.’ Wim: 
‘Ik werd wel herkend, maar in mijn geval was dat logisch: ik was de 
knapste, haha.’

De heren worden soms geleefd, maar alles blijft voor het vijftal vooral 
een uit de hand gelopen hobby: iedereen heeft gewoon een baan. Toon 
werkt als modelmaker, Wim is stoffeerder, Jeu veilingkeurmeester, 
Mees commercieel adviseur en Ben stafmedewerker gevaarlijke stof-
fen Z.O bij de NS. Ben: ‘Ik had te maken met wisseldiensten. Dat was 
soms lastig. Maar door de flexibele medewerking van de dienstindeler 
en mijn collega’s lukte het toch altijd.’ Het is duidelijk: het dialect-
avontuur van De Vrijbuiters is dankzij een heus sleutelalbum een groot 
succes geworden. En dus moet er een opvolger komen.

Opvolger

De lat voor het nieuwe album ligt hoog. Heel hoog. Dat weten alle be-
trokkenen ook, en dus wordt er in 1982 met hart en ziel gewerkt aan 
een plaat die zich zou moeten kunnen meten met de eerste. Wim: ‘Po-
pulariteit is aardig, kwaliteit is beter. We voelden de druk om te preste-
ren.’ Ben: ‘Er werden minder schrijvers bij betrokken, deze elpee was 
veel meer een product van Frans Boermans en Jan Theelen. Het thema 
werd een wereldreis, waarbij er stijlen uit verschillende landen voor-
bijkwamen. Dat zorgde voor een gevarieerde plaat, maar wel één waar 
veel bij werd gevraagd.’ Jeu: ‘Neem nu de tekst van het Chinees leedje. 

Mees  Nunumete
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succesvolle formatie. We waren heel vaak op pad met elkaar. Elk week-
end was het raak.’

Stoppen of doorgaan

En dat begint zijn tol te eisen. Toon: ‘We gingen ’s avonds om zeven 
uur de deur uit en waren pas om drie uur ’s nachts of zelfs nog later 
weer thuis. Sterker nog: we werden ’s avonds zo vaak gevraagd dat we 
ook matinees gingen doen. Gekkenwerk eigenlijk. We werden geleefd 
en traden steevast urenlang op.’ Jeu: ‘We hadden op vrijdag, zaterdag 
en zondag optredens. Dinsdag repeteerden we. En dan waren er na-
tuurlijk nog andere bezigheden. Wim en ik hadden bijvoorbeeld op 
woensdag altijd repetitie van de Harmonie. We leefden als professio-
nals, terwijl we allemaal een baan hadden.’ Ben: ‘Het kwam weleens 
voor dat ik ’s nachts zo laat thuis kwam dat ik meteen mijn andere 
kleren aan moest doen om naar mijn werk te gaan. We liepen echt op 
onze tenen. Er kwamen steeds meer twijfels over hoe lang we nog zo 
door konden blijven gaan.’

In een periode dat er serieus werd nagedacht over hoe nu verder komt 
er wel een derde elpee. Leon: ‘De plaat met de Vrouwluuj van de Maas-
vallei was een tussendoortje. Een potpourri-elpee, een partyplaat met 
slingers van populaire liedjes die in het Venloos werden vertaald.’ Het 
levert een album op met bekende hits als Paloma Blanca en Rivers of Ba-
bylon, gearrangeerd door Jan Theelen. De Vrijbuiters krijgen bij het al-
bum vocale hulp van de zogeheten Vrouwluuj van de Maasvallei: Margo 
Verbeek, Marlie Boermans, Lottie Boermans en Cecile Theelen. Mees: 
‘De eerste oplage was snel uitverkocht. Er was overduidelijk een markt 
voor non-stop-feestelpees: in die tijd deden soortgelijke platen van bij-
voorbeeld James Last het erg goed. Maar niet iedereen was er blij mee. 
Het was natuurlijk niet De Vrijbuiters zoals je het gewend was. Zulke 
reacties horen er bij.’

De echte knaller zou de vierde plaat moeten worden, maar die is er 
nooit gekomen. Toon: ‘Ons hectische leven begon steeds meer parten 
te spelen. Je had te maken met het thuisfront, met je baan. Het was 
niet meer te combineren. En dan sta je voor de keuze: word je professi-
oneel muzikant of trek je de stekker eruit.’ Het wordt het laatste. Ben: 
‘Je zekerheden geef je niet zo gemakkelijk op, zeker niet in die tijd. Je 
mocht blij zijn als je een baan had. We wilden de stap niet wagen om 
volledig voor de muziek te gaan.’ En Jeu: ‘We merkten dat we echt op 
onze top zaten. Het publiek kwam steevast met hoge verwachtingen. 
Je stond steeds meer gespannen op de bühne, je wilde die verwachtin-
gen telkens weer waarmaken.’ Wim: ‘Alles vlakte een beetje af. Als-
maar hetzelfde repertoire brengen werkte op den duur demotiverend. 
We werden vaak geboekt om een tent vol te krijgen die anders nooit 
vol zou komen, dat gaf soms toch een ietwat onbevredigend gevoel. 
Zeker omdat het publiek vooral de oude hits wilde horen. Bovendien 
ging de overbelasting ons zichtbaar parten spelen. Ik had eerlijk waar 
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die tijd hebben we zonder toetsenist opgetreden. En dat terwijl die er 
juist voor zou zorgen dat alles veel meer klinkt zoals het op de plaat 
staat. Alles was zo ingenieus opgenomen, we misten dus echt iemand. 
Enkele maanden na de release van het tweede album zijn we dus op 
zoek gegaan naar een toetsenist. De zesde Vrijbuiter wordt de op dat 
moment piepjonge Leon Thijssen: ‘Ik was pas negentien toen ik bij 
de groep kwam. Mijn moeder had gezien dat er een vacature bij De 
Vrijbuiters was en attendeerde mij daar op. Ik werd aangenomen, maar 
het was voor mij een flinke klus alle liedjes onder de knie te krijgen. 
Ga maar na: de groep had inmiddels een behoorlijk oeuvre, ik moest 
alles eigen zien te maken. Daar heb ik intensief mee lopen stoeien.’ De 
komst van Leon heeft effect: live wordt de formatie nog sterker. Voort-
aan waren de brave borsten met zes man. Waaronder dus een jonge 
blikvanger. Leon: ‘Ik had destijds lang, dik haar. Ik was net Lodewijk 
XIV. Voor mij was het speciaal om ineens deel uit te maken van zo’n 
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op dat moment 25.000 exemplaren van verkocht zijn, ongekend veel 
voor een dialectproduct. Leon: ‘Dat heugelijke feit werd gevierd bij De 
Witte in Blerick, burgemeester Van Graafeiland reikte de gouden plaat 
uit. Het eerste exemplaar van onze cd ging naar Mariet van De Witte, 
bekend van De hudjes.’

Later dat jaar worden twee grote optredens gehouden: de Blerickse 
kasteleinsvereniging bestaat zestig jaar, dat wordt in juli gevierd met 
een paviljoen op het Schepenenplein. Het levert twee spectaculaire op-
tredens voor 2.500 bezoekers op, compleet met een vuurwerkshow. 
Ben: ‘Ik heb bij ons afscheid geroepen dat we binnen vijf jaar weer te-
rug zouden zijn en dat we ons stoppen eerder zagen als een rustperio-
de. Die voorspelling is niet helemaal uitgekomen, maar het is wel mooi 
dat we meerdere reünies hebben gehad. Veel bands gaan met herrie uit 
elkaar, daar was bij ons geen sprake van.’ Ook bij het 650-jarig bestaan 
van Venlo treden De Vrijbuiters op: burgemeester Van Graafeiland is 
zo slim geweest om de band daar bij de uitreiking van de gouden plaat 
direct voor te benaderen en het zestal hapt toe. Bij die feestelijke ge-
legenheid treden ook de Vrouwluuj van de Maasvallei op. In 2002 is 
er wederom een reünie, bij het honderdjarig bestaan van de Blerickse 
firma Berden: er wordt samen met Harmonie St. Caecilia opgetreden 
in een tent op het Laurentiusplein.

De  Vr i jbui t e r s  in  1982 met  Leon.
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Wim Warmerdam

VRIJBUITERS

regelmatig bloed aan m’n mond van het vele spelen. Eigenlijk zijn we 
een beetje aan ons eigen succes ten onder gegaan.’

Afscheid

Intern is de knoop dan wel doorgehakt, naar buiten toe kan nog niks 
worden verteld. Ben: ‘Onze agenda’s stonden anderhalf jaar van te-
voren al vol, dus die boekingen gingen hoe dan ook nog door. Maar 
nieuwe optredens namen we niet meer aan. Dan kreeg je een aanvraag 
en moesten we maar vol blijven houden dat we al volledig volgeboekt 
waren, welke datum ze ook voorstelden.’ In oktober 1984 wordt het 
afscheid aangekondigd, het laatste reguliere optreden is enkele maan-
den later op vastelaovesmaandag in Sevenum. Ben: ‘Onze grootste 
drijfveer is altijd de waardering van het publiek geweest. En in die pe-
riode zagen we pas echt wat we betekend hadden. Je merkte dat men-
sen emotioneel waren in die laatste maanden. Ik zag bij een optreden 
twee mannen van een jaar of vijfentwintig voor de bühne huilen toen 
we een van onze laatste nummers speelden. Dan krijg je het als groep 
ook moeilijk. Ik heb ook een traantje weggepinkt.’ Mees: ‘Er was over-
duidelijk behoefte aan een echt afscheidsoptreden. Hetzelfde comité 
dat het tienjarig bestaan en de release van ons eerste album heeft geor-
ganiseerd nam ook het afscheid op zich.’

Op zaterdag 16 maart, met Halfvasten, is het zover. In een bomvolle 
Staay treden De Vrijbuiters nog één laatste keer op. Het orkest de Hap-
py Sound Selection is aanwezig, net als de joekskapellen Naatje Pet en 
Gaer Gedaon. Ben: ‘Een onvergetelijk moment is dat onze dames ons 
compleet verrasten met een eigen tekst die ze op Hallie Hallo hadden 
gemaakt.’ Maar iedereen in de Staay komt natuurlijk voor de afzwaai-
ende musketiers. De opbrengst van de avond gaat naar leerlingen van 
de mytylschool van Maria Auxiliatrix, van het geld mogen zij muziek-
instrumenten aanschaffen. Hoofdonderwijzer Van Elswijck krijgt een 
cheque overhandigd, de groep kinderen mag als waardevol extraatje 
als bandnaam De Vrijbuiters kiezen. 

Euveral leet gelök verborge,
want dit is weer eine nieje morge.
Wat daen daag ouk bringe maag,
ik hald van bloome, ik hald van vandaag.

En dan is alles voorbij en gaat iedere Vrijbuiter zijn eigen weg, op zoek 
naar nieuw geluk. Wim: ‘Er viel een last van ons af, maar je voelde ook 
een leegte. Het mooie is dat we in de jaren na ons afscheid nog een 
aantal kortstondige reünies hebben gehad.’ De eerste keer is in 1991, 
op het moment dat De Vrijbuiters weer flink in de belangstelling staan. 
Er verschijnt een cd van de band, met liedjes van de eerste elpee en vier 
van de tweede én er is een bijzondere mijlpaal: de debuutplaat heeft elf 
jaar na de verschijning de gouden status bereikt. Dat betekent dat er 
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De avond in De Holtmühle loopt op zijn einde. Voor even was het weer 
zoals toen. Zes gewezen musketiers voor even herenigd. Er viel zeker 
wat te lachen, en dat met herinneringen die tot wel vijftig jaar terug 
gaan. Dat roept toch die onvermijdelijke slotvraag op. Is er ergens ooit 
nog een mogelijkheid voor een Vrijbuiters-optreden? Wim kiest zijn 
woorden weloverwogen en legt het standpunt van de band uit: ‘Diep in 
ons hart zouden we allemaal best nog wel een keer willen. Maar vergis 
je niet, we zijn allemaal ouder geworden. Straks moet je met rollators 
het podium op. We mogen ons gezegend voelen dat we er allemaal nog 
zijn. Dat heb je niet voor het kiezen. Het ouder worden neemt ook ge-
zondheidsproblemen met zich mee, dus datgene dat de mensen van 
ons gewend zijn nogmaals te kunnen brengen is vrijwel onmogelijk. 
Bovendien kost het heel veel tijd om zoiets op te zetten, de kans is dan 
ook heel klein dat het er ooit nog van komt. Zeg nooit nooit, maar ook 
zonder reünieoptreden zijn er al die mooie herinneringen en de lied-
jes. Die blijven altijd.’<

Z es gewezen musketiers voor even herenigd. Voor even 

was het weer zoals toen.

Finbar van der Veen (1981) schrijft 

en legt voetbalcijfers vast. Hij 

werkt momenteel aan meerdere 

boekprojecten.

Afs che idsopt r eden  Vr i jbui t e r s .
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Na De Vrijbuiters

Het zal het allerlaatste Vrijbuiters-optreden blijken te zijn. Sinds 2002 
heeft de formatie niet meer op de bühne gestaan. Gezamenlijk hebben 
ze niets meer gedaan, maar anno 2018 zijn alle leden nog altijd in de 
muziek actief. Mees (1941) speelde in verschillende bands en orkestjes 
en treedt in duoverband op met repertoire vanaf de oorlogsjaren. Wim 
(1948) zat bij een regio-orkest, vele jaren bij Harmonie St. Caecilia en 
legde zich toe op het dirigeren, lesgeven en arrangeren. Nog altijd 
blaast hij met regelmaat ergens een deuntje mee. Jeu (1947) zat vanaf 
1985 elf jaar bij Jocus Hofkapel/Mix in Venlo en is nog altijd actief bij 
de Harmonie St. Caecilia Blerick: komend jaar is hij zestig jaar lid. 
Daarnaast speelde Jeu bij het Fanfarecorps der Limburgse Jagers (67-
3) en speelt hij inmiddels alweer meer dan vijfentwintig jaar bij het Re-
unie Orkest Limburgse Jagers. Toon (1950) zat in diverse bands, deed 
jarenlang niets meer in de muziek, maar treedt nu met een band op 
voor ouderen. Leon (1963) zat bij de groep Silver Bird en trad en treedt 
op met diverse rockbands. Hij speelt nu bij een Coldplay-tributeband. 
De carrière van Ben (1947) tot slot is alom bekend: hij was actief met 
Paeper & Zalt en Allotria en bouwde een rijke solocarrière op die tot de 
dag van vandaag duurt.

VRIJBUITERS
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De chef-kok en eigenaar heb ik leren kennen in het 
restaurant waar mijn carrière in Spanje begon. Vijf jaar 

geleden begon hij voor zichzelf. Twee jaar later vroeg hij 
mij om voor hem te komen werken.
Onze gasten vormen een heel gemêleerd publiek, van 
jong tot oud en zowel Spanjaarden als toeristen. Aan 
toeristen moet het fenomeen tapas nog al eens worden 
uitgelegd. Waar gedronken wordt, wordt ook gegeten: 
tapas worden altijd geserveerd bij een alcoholhoudend 
drankje, het is van oorsprong een tussendoortje en moet 
absoluut niet worden gezien als maaltijd. 
Eind jaren zeventig kwam ik in Venlo wonen, een leuke 
stad waar ik veel mooie herinneringen heb liggen. De 
laatste tien jaar had ik er met mijn toenmalige partner een 
Mexicaans restaurant en een tapasbar. In 2007 stopten we 
ermee, ik was toe aan een geheel nieuwe uitdaging en 
ben toen naar Spanje vertrokken. 

Als ik de kans heb ga ik uiteraard nog weleens naar 
Venlo, voornamelijk om m´n lieve dochter te zien, want 
die woont nog steeds in het stadje van lol en plezier! Ook 
een bezoek aan m´n oude stamcafé Take five staat altijd 
op het programma, net als muziekwinkel Sounds, de beste 
platenzaak van Nederland!
Ik heb een droom van een baan, waarin ik mijn creativiteit 
de vrije loop kan laten. Iets wat ook zeer gewaardeerd 
wordt zowel door de eigenaar als de gasten. Waar ik 
over vijf jaar ben? In Spanje natuurlijk! De kwaliteit van 
leven is hier een stuk aangenamer dan in Nederland, 
de woorden tranquila en mañana worden hier met hele 
grote hoofdletters geschreven. Mijn favoriete gerecht is de 
Geitenkaassalade, waarvoor ze van heinde en ver naar 
El Toro komen. Voor Spanjaarden is het overigens niet 
ongewoon om daar langer dan een uur voor te rijden. Ze 
weten een goede kwaliteit van voedsel zeer te waarderen 
en willen daar graag een stuk voor toeren.’

Jan Kloosterman (Groningen, 1957)  | El Toro in Los Belones (Spanje)

   ver
     de Kook 3

‘E l  Toro  (de s t ie r )  l ig t 
in  een k le in dorp 

aan de Mar Menor  in 
het  zu idoosten van 

Murcia.  W i j  serveren 
tapas op een meer 

spannende manier  dan 
de t radi t ionele tapas 

en proberen di t  te 
doen met de typisch 

Middel landse Zee-
ingrediënten.  Je kunt 

het  z ien a ls  fus ion , 
een s t i j l  van koken die 

e lementen van cul inai re 
s t i j len,  t radi t ies  en 

kooktechnieken van 
al le Middel landse 

Zee- landen 
combineer t . 

Tapas eten i s 
een manier 

van leven 
die d iep i s 

ingewor te ld 
in  de Spaanse 

cul tuur.
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door Jan Kessels

foto’s PeTeR De ROnDe 

de GOhEi van 
Hans reijnd e r s

kunst

Hans reijnders, gerenommeerd 

beeldhouwer in Venlo, reist 

regelmatig naar Japan. Welke 

elementen hebben zijn carrière 

bepaald en wat tekent zijn liefde 

voor de Japanse kunst? Gesprek 

met een nog immer gedreven 

kunstenaar over schoonheid, 

uitdaging en mysterie. 
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In de kunst

De in Amsterdam geboren Hans 
was nummer zeven in de reeks van 
elf kinderen. Pa was designer en 
meubelmaker. In de moeilijke tijd 
na de oorlog verhuisde het gezin 
naar Tegelen. Pa Reijnders had er 
de mogelijkheid samen met kun-
stenaar, schilder en meubelmaker 
Bob Oostenbrink uit Blerick een 
meubelzaak te beginnen met de 
verkoop van eigen creaties. In het 

gezin was het kunst wat de klok 
sloeg. Of het nu opera- en pia-
nomuziek was of schilderkunst. 
Desondanks was Hans de enige 
van zijn broers en zussen die ‘in 
de kunst’ ging. Als zesjarige was 
hij zich al bewust van zijn bestem-
ming. Op de vraag welk beroep hij 
later zou kiezen, gaf hij steevast 
als antwoord dat hij kunstschilder 
wilde worden. 
Tekenen, tekenen en nog eens te-
kenen deed hij op die jonge leef-

P ornografie? Ja, als je er door een 

westerse morele bril naar kijkt.
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Op een koelere zomeravond loop ik vanuit mijn huis naar 
het vlakbij gelegen Huize Nazareth aan de Straelseweg. 
Voordat ik over een smal veldweggetje aan de achterzijde 
van het statige kloostergebouw kom, wordt de aandacht 

getrokken door een groot doek aan de voorgevel. Shunga, Japanese Ero-
tic Prints vermeldt het doek. Duidelijk zichtbaar vanaf de Straelseweg 
prikkelt het al langer mijn nieuwsgierigheid.
Hans Reijnders (1946) woont en werkt in dat deel van het klooster, 
waar de voormalige lagere school en de huishoudschool waren gehuis-
vest. Alles in zijn tuin ademt beeldhouwkunst. Grote, nog te bewerken 
brokken steen en vooral veel Japanse lantaarns, gehouwen uit steen, 
sieren de met hoge bomen omzoomde binnenplaats. Op het hardste-
nen bordes trek ik aan de oude schoolbel. In het raam op de eerste 
etage verschijnt het hoofd van de kunstenaar. Hans zegt naar beneden 
te snellen om de roodkleurige deur te openen. Een hartelijk welkom is 
mijn deel. 
Ook in de gang en het trappenhuis kunstwerken alom, waaronder zijn 
eerste beeld, dat hij maakte tijdens zijn opleiding aan de Rijksacade-
mie in Amsterdam. Een beeld zonder titel. Aan de muur hangt een 
driedimensionaal werk van gebogen staaldraad. Hans vraagt of ik her-
ken wat het voorstelt. Met veel moeite zie ik een vrouw en man de liefde 
bedrijven, verscholen in de abstractie van het bewerkte materiaal. Het 
tafereel is geïnspireerd door en gebaseerd op de Japanse shunga. Shun-
ga staat voor Japanse erotische afbeeldingen. 

Pornografie?

In zijn appartement zijn we wederom omringd door kunst, naast tal-
loze kunstboeken. Aan de langgerekte tafel praten we langs stapels 
met fotoboeken over Japanse kunst heen. Het gesprek komt al snel 
op de grote liefde van Hans Reijnders voor Japan, Japanse kunst en 
vooral de erotische shunga-prenten. Hij heeft er honderden verzameld, 
tijdens zijn vele bezoeken aan Japan, veertien in totaal vanaf 1992. Op 
mijn vraag of hij in het bezit is van pornografische kunst schiet Hans 
in de lach. ‘Ja’, reageert hij, ‘als je er door een westerse morele bril naar 
kijkt. Maar in Japan hoorde seksualiteit, zeker tot in de negentiende 
eeuw, bij de normaalste bezigheden van de mens. De zuiverheid van 
het Japanse leven was nog niet overgoten met het westerse puriteinse 
denken en een strenge, Victoriaanse moraal’. Hij toont vervolgens af-
beeldingen van twee met elkaar verbonden zeventiende-eeuwse hout-
sneden van het liefdesspel van een man en een vrouw die naar elkaar 
toe bewegen. Zo verfijnd gemaakt, dat het bijna vertederend werkt. 
Verre van pornografie.
Volgens Hans is de interesse in de Japanse kunst een resultante van zijn 
eigen ontwikkeling. Een ontwikkeling die naar eigen zeggen wordt ge-
kenmerkt door verzet, doorzettingsvermogen, drang naar ordening, 
behoefte aan uitdaging, durf en liefde voor schoonheid. In het verloop 
van het gesprek zullen deze thema’s regelmatig terugkeren. 

HANS REIJNDERS

Nazare th
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HANS REIJNDERS

tijd al. Dat fanatieke zou ook in zijn latere carrière voortdurend een 
rol spelen. Bij het binding opbouwen met ideeën en objecten. Al snel 
had hij door dat omgaan met ruimte het belangrijkste thema is in de 
kunst. Toch was een kunstrijk leven bijna aan hem voorbijgegaan. Zo-
als in veel gezinnen hadden de ouders het beeld dat met kunst weinig 
te verdienen viel. Hans moest maar een vak leren. Huisschilder leek 
z’n vader wel wat. Dat was immers maar een woord verschil met kunst-
schilder. Hans: ‘Het was een gitzwarte periode in mijn leven, om iets te 
moeten doen waarvoor ik zelf niet gekozen had’. Het onbegrip en zijn 
innerlijk verzet maakten hem fanatiek. Fanatiek om te kiezen voor zijn 
eigen richting, de richting van de kunst. Verzet en strijd vormen vol-
gens Hans de rode draad in zijn carrière. Zowel tijdens zijn opleiding 
als in zijn werk als beeldhouwer. Het kostte hem zelfs zijn baan bij 
Atelier Flos in Tegelen als glas-in-loodschilder. Het was gebruikelijk 
dat de naam van de ‘meester’ op het glas-in-lood werd toegevoegd. Dat 
pikte Hans niet en hij zette er zijn eigen naam onder. Dat betekende 
einde verhaal.

Veredeld ambacht

Nadat hij bij Flos had gewerkt ging Hans Reijnders zich gedegen voor-
bereiden op het kunstenaarschap. Via de Stadacademie in Maastricht 
en de Katholieke Leergangen (Academie Klas) in Tilburg belandde hij 
als 24-jarige op de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amster-
dam. Daar, in zijn geboortestad, waar hij les kreeg van Piet Esser, werd 
hij geconfronteerd met zijn liefde voor de beeldhouwkunst. Zijn fana-
tieke houding combineerde goed met het doorzettingsvermogen en de 
wilskracht om (hard)steen te bewerken. 
Beeldhouwen ziet Hans als een ‘veredeld ambacht’. Waar het om gaat 
is de creativiteit van het concept, van het idee, en het omzetten in steen 
of ander materiaal. Daarbij moet hij als beeldhouwer volgens zijn zeg-
gen ‘vooral geordend denken en werken en bereid zijn “vies” te wor-
den’. Het beeld uit steen zal immers niet ontstaan door het scheppen 
‘uit het niets’, maar door het weghalen van materiaal. Het beeld is het 
resultaat van dat weghalen. ‘Iedere fout kan desastreus zijn voor het 
eindresultaat. Chaos zou mijn ondergang betekenen’, aldus Hans.

Bakermat Italië

Italië, samen met Griekenland de bakermat van de westerse beeld-
houwkunst. Welke beeldhouwer zou er niet willen werken? Zijn drijf-
veer van uitdaging, durf en nieuwsgierigheid deed Hans Reijnders 
besluiten om in 1980 samen met Fons Schobbers naar Italië af te rei-
zen. Jaren werkte hij in studio’s waar ook Henri Moore, Arman en Miró 
werkten. Het was achteraf gezien pas daar dat hij de krachten en wer-
king van steen doorgrondde en het materiaal zijn wil kon opleggen.
Veel inspiratie deed hij op tijdens zijn eerste symposium in Carrara. 
‘Bezig zijn met je vak werd extra spannend door het toekijken van be-
zoekers van de openluchtateliers’, geeft Hans toe. Hij ontwikkelde er 

Ja cky
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Bee ld  Wate r s chap  B l e r i ck

‘flair en zelfvertrouwen’. Iets wat 
een beeldhouwer in hoge mate 
nodig heeft. Het werken tijdens 
symposia in Italië leverde hem 
veel aandacht op en opende we-
gen naar andere landen als Polen, 
China, Korea, Frankrijk, Spanje 
en Duitsland. Veel van zijn beel-
den zijn er te bewonderen. Net als 
op Sardinië en bij de Nederlandse 
ambassade in Washington (VS). 
Daarnaast verkocht Hans veel 
werk aan particuliere verzame-

laars, gemeentes en musea.
Tijdens diezelfde symposia kreeg 
hij de bevestiging dat educatie en 
het overbrengen van de liefde voor 
kunst en creativiteit belangrijk 
zijn. Projecten waarin educatie 
centraal staat hebben dan ook zijn 
bijzondere aandacht. Een ideale 
voedingsbodem voor zijn betrok-
kenheid bij het symposium in 
Baarlo dat eerder dit jaar drie we-
ken in beslag nam. Hans was me-
deorganisator van dit symposium.

Bee ld  Wate r s chap  B l e r i ck
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                            beeldhouwer geinspireerd door het ritme 

van het landschap. 
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Mysterieus Japan

Imponerende verhalen van een Roemeense collega trokken Hans naar 
Japan, een land dat voor hem al in zijn jonge jaren iets mysterieus had. 
Iets onbenoembaars. Hans meldde zich aan voor een symposium in 
Muraoka in het Mikata District. In tegenstelling tot de steden, waar 
survival of the fittest het leven bepaalt, is het platteland van Japan volgens 
Hans nog shinto. Oftewel: in harmonie met de omgeving en de natuur 
vindt de mens zijn balans. Staat in de westerse samenleving altijd de 
mens centraal, in de Japanse beleving is de mens slechts een onder-
deel van het geheel. Vissen, insecten, beesten en bomen zijn net zo 
belangrijk. Dat is precies wat aansluit bij de denk- en belevingswereld 
van Hans. Daarin zit voor hem ook het mysterieuze, en tegelijk de uit-
daging. Als beeldhouwer wordt hij ‘geïnspireerd door het ritme van 
het landschap, waarin de golvende beweging van het water is als de 
persoonlijkheid van een handschrift’. In zijn werk is dat terug te lezen.
Door zijn reizen naar Japan zocht Hans veel meer dan voorheen het 
evenwicht tussen zichzelf, het kunstobject en de omgeving. Een waar 
complex proces! Een proces van kijken, luisteren naar mensen en groe-
pen in de omgeving, bezinning en afweging. Werken op basis van sa-
menwerking en soms in eenzaamheid. Kunst wordt hierdoor in plaats 
van ik-gericht veel meer wij-gericht. De balans tussen de verschillende 
elementen zorgt voor een natuurlijke schoonheid. Voor Hans de ul-
tieme shinto. In Japan vertrouwen mensen hun geheimen en wensen 
toe aan een gevouwen stuk papier, een gohei. Zo’n gohei wordt aan een 
heilige steen, boom of tempel gehangen. Hans ziet z’n kunst ook als 
een gohei: zijn geheimen en wensen neergelegd in steen, in evenwicht 
met z’n omgeving. 

Gemiste kans

In het verhaal van de natuurlijke schoonheid en het zoeken naar even-
wicht past het verhaal van de shunga-prenten. Het tekent Hans Reijn-
ders dat hij die boodschap en het mooie ervan wil overbrengen aan 
andere geïnteresseerden. Vorig jaar benaderde hij daarom verschillen-
de musea, waaronder het Bonnefantenmuseum in Maastricht, om de 
prenten tentoon te stellen. Helaas trok niemand eraan. Volgens Hans 
een gemiste kans om een breed publiek te laten beleven hoe mooi en 
verfijnd de Japanse erotische kunst van weleer is. De geringe animo 
zegt volgens hem tegelijk iets over de westerse moraal waarin het 
openlijk praten over en laten zien van erotische kunst niet gemakkelijk 
geaccepteerd wordt. 
Zo bleef het bij een tentoonstelling in zijn eigen atelier. Het doek aan 
de voorgevel van het klooster getuigt er nog van. Daarnaast mocht hij 
- in de nasleep van de tentoonstelling Floating Japan - een lezing ver-
zorgen in het Museum van Bommel van Dam. En dat is natuurlijk iets 
wat Hans op het lijf is geschreven: enthousiast vertellen en daarbij het 
educatieve element nooit uit het oog verliezen.
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Japanse  p r ent enboeken  van  Hans

I n Japan 

vertrouwen 

mensen hun 

geheimen 

en wensen toe aan 

een gevouwen stuk 

papier, een gohei.
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Passie voor lesgeven

Op mijn vraag wat hem heeft aangesproken om naast ‘vrij’ kunstenaar 
ook leraar te zijn, is Hans resoluut: ‘Als kunstenaar vind ik het heer-
lijk om met mensen bezig te zijn. Kinderen kun je nog stimuleren de 
creativiteit de ruimte te geven en je kunt ze de liefde voor de kunst bij-
brengen. Prachtig’, zegt hij met stemverheffi ng. Op het Blariacumcol-
lege in Blerick had hij het gevoel weerklank te krijgen bij de kinderen. 
Enkele jaren later was het lesgeven aan de middelbare school niet meer 
te combineren met zijn andere werkzaamheden, waaronder zijn do-
centschap aan de Vrije Academies in Venlo en Venray. De liefde voor 
het lesgeven is gebleven. In zijn atelier wijst Hans nog steeds de weg 
aan volwassen kunstenaars in spe. Dat doet hij met een onnavolgbare 
passie.

Hans kan het niet laten een paar politieke opmerkingen te plaatsen. 
In zijn ogen kenmerken veel gemeentebesturen zich door bekrompen-
heid, zo ook z’n eigen gemeente Venlo. Onder bestuurders komt hij 
weinig mensen tegen die iets met kunst hebben. Budget is er zelden of 
nooit, maar gemeentebestuurders willen wel voor een dubbeltje op de 
eerste rij zitten. Dat maakt dat kunst er altijd maar bij hangt, iets wat 
we kunnen missen. Laat staan dat we er geld aan moeten uitgeven. Een 
grote misvatting, vindt Hans Reijnders. We zouden kunstenaars veel 
meer moeten betrekken bij de ontwikkeling van de stad. Behalve dat 
kunst mensen samenbrengt, wordt de stad ook levendiger, boeiender 
en uitdagender: de stad als kunstwerk!<

Jan Kessels (Helden, 1953) was actief als 

politicus, jongerenwerker en manager in 

de welzijns- en corporatiewereld. Na zijn 

actieve loopbaan werd hij onder andere 

voorzitter van het bestuur van Buun.
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                           kunstenaar vind ik het heerlijk om met 

mensen bezig te zijn. 
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‘Dit gedicht is aangebracht op een ronde 
bak bij een boom langs het voormalige Post-
kantoor. De bak vormt een cirkel. Een cirkel 

heeft oneindig veel symmetrieassen. Die onein-
digheid vind ik terug in het ritme van dit gedicht. 

Vorm en inhoud vallen perfect samen op deze loca-
tie. De plek lijkt er voor gemaakt. Op een subtiele 

en zeer smaakvolle wijze is het vormgegeven. 
Kunst kan iets losmaken en je een gevoel van 

bijzonderheid geven.’ 

Ronde bak
langs Postkantoor

poëzie

denise van Meegeren (53) 

foto Peter de ronde

Gedicht Uiterst klein rond deel: Lucebert
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DOOR LEAN HODSELMANS

fOtO’S PETER DE RONDE

v
enlo was een grote inspiratiebron voor haar 

nieuwe roman Aswoensdag die eind 2018 ver-

schijnt. Schrijfster, columnist en hoorspelmaak-

ster Hanneke Hendrix had eerst een hekel aan de 

stad, nu houdt ze ervan. ‘Venlo is een soort eiland, 

je moet er dialect spreken anders hoor je er niet bij. 

Op mijn zeventiende wist ik niet hoe snel ik er weg 

moest komen. Maar kom ik nu in de Randstad een 

Venlonaar tegen, dan hebben we meteen een band. 

Omdat we allebei van datzelfde eiland komen.’

literatuur

d e bijna laatste versie van Aswoensdag van Hanneke Hendrix ligt op 
een snikhete dag in mei op de tuintafel: vier jaar werk op ruim 
150 A4-tjes samengebonden in een zwarte kaft. Aan de zijkanten 

van de tekst staan nog opmerkingen en vragen van vaste redacteur Ad 
van de Kieboom. ‘Ad gaat helaas bijna met pensioen. Hij is altijd de 
allereerste die mijn werk leest’, zegt Hanneke Hendrix. ‘Het afronden 
van iets waar je mee bezig bent, is lastig, maar dat gaat nog wel. Het 
schrijven ook, als je eenmaal een idee hebt. Maar het middenstuk, het 
hakken, dat vind ik het vervelendst.’

Meerdere dingen die bij elkaar komen

Een begin en een eindbeeld om naartoe te schrijven. En een idee na-
tuurlijk. Dat zijn de ingrediënten die nodig zijn om te beginnen aan 
een nieuw boek, weet Hanneke. Er staan al twee romans op haar naam: 
De verjaardagen (‘Een veel genomineerd debuut waarmee ik uiteindelijk 
niks heb gewonnen’) en De dyslectische-hartenclub (‘Nog betere recensies 
maar het verkocht uiteindelijk minder goed’). 
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Schrijven voor de prullenbak

Als dit alles eenmaal duidelijk is, is het volgens Hanneke Hendrix een 
kwestie van zitten en schrijven. ‘Als ik begin aan een boek dan schrijf 
ik meteen heel veel, tussen de 1500 en 2000 woorden per dag. Daar 
zit veel rommel tussen maar ik ga gewoon door. Mijn eerste versie is 
100.000 woorden. Daarmee ga ik naar mijn redacteur, die leest het en 
we drinken samen koffie. Dan hebben we het over welke stukken inte-
ressant zijn en welke niet. Ik schrijf veel voor de prullenbak: in die fase 
gaan er zeker 60.000 woorden uit. Dat is het hakken. Lastig, net als 
bij beeldhouwen, maar nodig voor een mooi eindresultaat. Het echte 
schrijven begint dan pas.’ 
Naar eigen zeggen is Hendrix geen bloemrijke, meanderende schrijf-
ster. ‘Ik hou meer van de stijl van Amy Hempel en kan me helemaal 
vinden in haar woorden:“Sometimes a flat footedsentence is what serves: ‘He 
openedthe door,’ there: it’s open.” Mijn lievelingsschrijver is Annelies Ver-
beke, maar ik lees ook graag thrillers van Stephen King.’

Lievelingsmens

Langer dan de helft van haar nu 38-jarige leven leefde Hanneke Hendrix 
in Nijmegen. Sinds kort woont ze met man Dorus en dochter Alma in 
het dorp Bergharen daar vlakbij. Ze is geboren in Tegelen – omdat daar 
het ziekenhuis nu eenmaal stond - en woonde tot haar zeventiende in 
‘Grub’, zoals ze het zelf noemt. In Venlo ging ze naar het Thomascolle-
ge. Nadat het diploma binnen was, wist ze niet hoe snel ze weg moest. 
Reddende engel was dorpsgenoot Mark Verheijen, de VVD-politicus. 
‘Ik ging op kamers in Nijmegen bij Mark, we woonden in hetzelfde 
huis. Ik in een piepklein kamertje waardoor ik vaker op zijn kamer zat 
dan op die van mij. Mark is echt één van mijn lievelingsmensen. Ik ben 
een linkse rakker dus wat dat betreft matchen we niet. Maar goed, we 
wonen niet meer bij elkaar natuurlijk, maar ik zit vaak bij hem te schrij-
ven. Hij zet mij echt aan het werk en kookt dan voor mij. Het is fijn om 
ergens te werken zonder afleiding. Je zoekt namelijk altijd uitwegen 
om niet te hoeven schrijven en thuis zijn die er natuurlijk volop. Zeker 
nu met onze dochter Alma van twee. Eerst kon ik altijd schrijven maar 
door haar ben ik gedwongen mijn tijd in te delen. Ik werk nu op vaste 
tijdstippen. Ze gaat drie dagen per week naar de opvang en mijn man 
doet een dag, dat zijn de momenten waarop ik schrijf.’
De dochter is vaak onderwerp van de wekelijkse column van Hanneke 
voor &C Online. Ze schrijft daarin over haar leven als ouder van een peu-
ter die ‘ook maar wat doet’. Daarnaast maakte ze hilarische podcasts 
over zwangerschap, bevallen en opvoeden met mede-ouders Alex van 
der Hulst en Nynke de Jong. Ze schreven er ook  samen over in het boek 
Ik ken iemand die.

Geen talent voor acteren

Het is niet zo dat Hanneke Hendrix altijd al schrijfster wilde worden. 

a
swoensdag heeft 

iets triests omdat 

het gaat over iets 

dat voorbij is. aan de 

andere kant staat het ook 

voor reiniging waardoor 

je weer vooruit kunt.
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Ze heeft twee koffi e verkeerd gemaakt en die samen met een fl es Spa 
rood en een schaaltje aardbeien buiten op tafel gezet. ‘In mijn geval 
bestaat een idee uit meerdere dingen die bij elkaar komen’, vertelt ze. 
‘Ik zat zelf in een medische molen om een kind te krijgen en mijn vader 
is dementerend. Een rare overlapping, realiseerde ik me: je wil voor 
een kind zorgen maar zorgt voor je vader. Daar moest ik iets mee doen. 
Dus Marit, de hoofdpersoon in mijn boek, gaat na vijftien jaar terug 
naar haar geboorteplaats, een mijnstadje. Ze kan zelf geen kinderen 
krijgen en keert terug om voor haar dementerende moeder te zorgen.’ 
De keuze voor een mijnstadje komt niet uit de lucht vallen. Want mij-
nen en mijnongelukken hebben Hanneke altijd al gefascineerd, zo 
blijkt. ‘Mijn buurman had stofl ongen, herinner ik me, al zegt mijn 
moeder dat het niet zo is. En dan is er het verhaal dat iemand ooit ver-
telde in het mijnmuseum in Heerlen. Die man had het over geruchten 
dat ze ooit mijnen wilden gaan exploiteren ergens bij Venlo. Dat is bij 
mij blijven hangen.’

Ondergronds en bovengronds

Mijnen: voor Hanneke is dat ook de tegenstelling tussen ondergronds 
en bovengronds. Iets dat ze in Noord-Limburg altijd ervaren heeft. 
‘Wat in Venlo en omstreken niet mag is te veel bovengronds zijn: je kop 
te ver boven het maaiveld uitsteken. Mensen vinden het bijna misdadig 
als het goed met je gaat, als je veel geld verdient, als je zaak goed loopt 
of als je erg populair bent. Dus worden er dingen verborgen gehouden 
voor de buitenwereld terwijl die buitenwereld ook dingen verborgen 

houdt voor jou. Er zijn zaken die iedereen weet en waar nooit over wordt 
gesproken met degene om wie het gaat. Dit en dat oppotten maken van 
de Venlonaar een heel melancholisch, emotioneel mens. Venlonaren 
uiten heel veel via muziek en via feest. Samenzijn. Samen dansen, sa-
men aan de bar hangen, samen zingen, veel zingen. Samen huilen. Een 
Venlonaar zal er nooit raar van opkijken als een man moet huilen, het 
wordt bijna gezien als iets stoers als iemand zijn echte gevoelens durft 
te tonen. Dat mis ik zelf erg nu ik al twintig jaar niet meer in de Venlose 
contreien woon. Dat gevoel van: “Kôm heej det ik dich kös!” Dat is echt 
Venlo. Geef de Venlonaar een muziekje en een borrel en je hebt er voor 
een avond een nieuwe allerbeste vriend bij. Dat saamhorigheidsgevoel 
in combinatie met de tegenstelling ondergronds-bovengronds, heb ik 
in mijn boek vormgegeven in het mijnstadje Sint Naaz. Aswoensdag, de 
titel, verwijst naar de as van de mijnen maar ook naar de vastelaovend 
die een bijzondere rol speelt in het boek. Aswoensdag heeft iets triests 
omdat het gaat over iets dat voorbij is. Aan de andere kant staat het ook 
voor reiniging waardoor je weer vooruit kunt. Daar gaat dit boek over.’   

HANNEKE HENDRIX

dat gevoel van: “Kôm heej det ik dich kös!” dat is echt venlo. 
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Wel hield ze dagboeken bij. ‘Na het Thomas ging ik voeding &diëtiek 
studeren in Nijmegen. Al snel werd duidelijk dat ik daar niks aan vond. 
Ik ben gestopt en heb een jaar Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
gedaan en ben daarna Culturele Maatschappelijk Vorming/Drama aan 
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gaan studeren. De enige op-
leiding die ik heb afgemaakt. Door het onderdeel toneel kwam ik er-
achter dat schrijven me goed afging. Eerlijk gezegd wilde ik eigenlijk 
acteur worden, zoals zoveel mensen, maar dat talent heb ik niet.’ 
Schrijven ging wel goed, bleek nog maar eens toen ze de wedstrijd 
Write Now! won. Vervolgens ging Hendrix naar de toneelschool voor 
Writing for Performance in Utrecht waar ze scenarioschrijven voor toneel 
en hoorspelen studeerde. ‘Vlak voor de eindstreep ben ik gestopt. Ik 
had teveel schrijfklussen en geen tijd meer om een scriptie te schrij-
ven. Daarbij: ik had toch al een diploma.’ De laatste twee jaar van de 
schrijversopleiding studeerde ze ook wijsbegeerte aan de universiteit. 
In 2010 was het einde studie, maar niet einde studentenleven. Hendrix 
werkte nog jarenlang in de kroeg In De Blaauwe Hand en schreef daar-
over in haar weblog Het meisje dat op dinsdag het bier schenkt. In 2017 werd 
de studentenwijk verruild voor het huidige vrijstaande woonhuis met 
tuin, zeventien kilometer verderop. ‘Bergharen is een dorp met 1.800 
inwoners, het is de plek waar mijn man Dorus is opgegroeid. Mensen 
die mij kennen vonden het raar dat ik hiernaartoe ging omdat ik ooit 
zo’n uitgaanstype was. En ja, ik ben graag onder de mensen. Maar ik 
kan ook makkelijk drie weken alleen zijn. Ik vind het heerlijk hier. Mijn 
ouders zijn inmiddels verhuisd naar Beek Ubbergen maar ik rij zo eens 
per maand richting Venlo om vrienden op te zoeken. En ik sla geen 
vastelaovend of Zomerparkfeest over. Hoe ouder ik word, hoe meer ik 
van Venlo ga houden, lijkt het wel.’

Mijlpaal

Behalve schrijver en columnist is Hanneke Hendrix ook hoorspel-
maakster. Ze regisseert hoorspelen voor de radio. ‘Dat wil ik wel meer 
gaan doen. Dat is zo leuk. En natuurlijk hoop ik dat Aswoensdag het 
goed gaat doen.’ Ze tilt het zwarte exemplaar dat op tafel ligt op. De 
eerste regel wil ze wel prijsgeven. “De laatste keer dat Marit haar moe-
der had gezien was kort na de begrafenis van haar vader geweest.”
‘Dit boek is trouwens een mijlpaal’, concludeert Hanneke, ‘want met 
drie boeken op je naam heb je een oeuvre. Toch? Nou ja. Wil jij de laat-
ste aardbei?’<

Lean Hodselmans (1966) is schrijver en 

journalist. Ze werkt als verslaggever bij 

regio-omroep Dtv Nieuws in Oss.

HANNEKE HENDRIX
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Ze komen allebei uit de regio, Radio 2 
speelt een belangrijke rol bij hun lande-
lijke doorbraak, ooit speelden ze samen in 

The Marble Roots maar tijdens editie 2018 van 
het Venlose Zomerparkfeest stonden ze afzon-
derlijk van elkaar op een podium. Het gaat 
lekker met Blackbird oftewel Merel Koman (31) 
uit Kessel en Baer Traa (28) uit Venlo. Zet je 
radio aan en de kans is groot dat haar nostal-
gische popliedje The One of zijn bluesy Stone 
Cold Woman voorbij komt. Daarom tien vra-
gen aan deze singer-songwriters die ieder hun 
eigen weg gaan maar elkaars carrière op de 
voet volgen.

Blackbird  & Baer traa
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door Lean HodseLmans

foto’s Janneke micHeLs, sHarik derksen (mcsharq.nl), 

rob HodseLmans
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Blackbird  & Baer traa



haar is Wicked Song. Ze was al met dat liedje bezig toen wij 
nog samen speelden en toen was het al behoorlijk ver. maar ze 
heeft het met haar producer naar een heel ander level getild. 

3. Wat is je favoriete zelfgeschreven zin? 

Een enkele zin noemen is moeilijk, maar ik denk dat ik het 
meest trots ben op Lost In The Middle, dat nummer heeft 
vele vormen gekend en ik heb echt moeten graven om ein-
delijk te schrijven wat ik voelde en voor me zag. 

I’m lonely in the mornings 
But crazy in the night 
Me and all my summer friends 
Wish we could have a million lives
En ook deze:
Thinkin’ ‘bout the future 
Thinkin’ ‘bout the past 
I know that I love you 
What if we don’t last, or if we do

dat laatste couplet heb ik zo vaak gevoeld tijdens een rela-
tie. We hebben altijd het idee dat het leuker, beter kan. En 
persoonlijk ben ik ook altijd bang mijn vrijheid te verliezen, 
daar ben ik erg op gesteld. maar door angst en vragen 
over de toekomst vergeet je soms te genieten van het mo-
ment of van wat je hebt.

hopelijk komt die nog. maar single zinnen doen het niet zo 
voor mij. Er moet altijd een context van een verse, en eigenlijk 
een hele song zijn. maar dit vind ik wel mooi verwoord:

Don’t you worry about these lungs,
They’re just smokestacks for all the work I’ve done,
All these words and melodies left a lasting scar on me,
The Weeping Willow I’ve been called, the greatest lie ever 
told.

4. Merel studeerde in 2010 af op zang jazz & pop aan het Conservatorium in 
Utrecht en deed mee aan Idols, Baer rondde in 2015 de opleiding Jazz zang aan het 
conservatorium van Rotterdam Codarts af en zei ‘nee’ tegen De Beste Singersong-
writer van Nederland. Heb je een opleiding nodig voor een carrière in de muziek of 
is een tv-programma beter?

Je hebt het allebei niet per se nodig om het te maken in de 
muziekwereld. Iedereen komt er op een andere manier. Ik 
heb zelf meegedaan aan Idols toen ik zestien was. dat was 
een geweldige ervaring, ik heb in korte tijd veel geleerd en B
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1. Waar ken je Baer / Merel van?

Ik heb Baer voor het eerst ontmoet toen ik nog lesgaf op 
de muziekschool in Venlo. hij kwam mee met een leerling 
van me die al had verteld dat Baer een hoofdrol had in 
hun middelbare school-musical. Ze was duidelijk onder de 
indruk van hem! maar dat was alleen een ‘hoi’. Ik hoorde 
hem pas vier jaar later zingen. In 2013 zijn we aan elkaar 
gekoppeld door de programmeur van een jazzpodium in 
amsterdam die onze stemmen goed bij elkaar vond passen. 
Baer stelde vervolgens voor om samen te schrijven, en er 
kwamen een paar mooie liedjes uit. die hebben we in 2014 
opgenomen als the marble roots. We zijn in 2015 gestopt 
omdat vooral Baer eerst zijn eigen liedjes wilde brengen, 
die had hij al langer liggen en lagen hem nog dichter aan 
het hart. Ik vond dat heel jammer, maar ik had gelukkig 
zelf ook al wat nummers liggen; Wicked Song en Lost in the 
Middle, daar ben ik keihard voor gegaan. 

Ik meen me te herinneren dat we met het gezin Idols aan het 
kijken waren en dat mijn vader zei: “oh leuk, nu moet dat 
meisje uit Kessel weer zingen”. later had een aantal vrienden 
van de middelbare school een tijd zangles van haar. Ik was 
een keertje op die locatie en we hebben elkaar toen kort ont-
moet. dit was in 2008 geloof ik. toen ik eenmaal in rotterdam 
studeerde en een beetje in de jazzscene aan de weg pro-
beerde te timmeren heeft ze me een keer uitgenodigd om bij 
haar sessie te komen zingen in Utrecht. dat was echt vet. Beste 
zangeres die ik ken, toen al.

2. Wat vind je van de muziek van Baer / Merel en wat is zijn of haar beste 
nummer?

Wat ik sowieso te gek vind, is het nummer Different Sto-
ries dat we samen maakten en waarbij hij de lead zingt. 
Zo mooi, zo smaakvol. Ik ben onwijs fan van de stem van 
Baer en zijn muzikaliteit. hij zingt en speelt de dingen nooit 
precies hetzelfde, per optreden voelt hij het anders. Een 
rasmuzikant, en dat zijn de leukste.

merel gaat gewoon rechtdoor. Ik weet dat ze een beetje klaar 
was met het zich in de rondte te spelen toen wij begonnen te 
schrijven. Ze was hongerig naar een eigen project om in te 
duiken en dat heeft ze dus ook gedaan. Waar ik nogal af-
wachtend kan zijn en de kat uit de boom kijk, gaat zij er vol 
in. Ik heb in die zin ook veel van haar geleerd. als ik naar haar 
muziek luister, hoor ik hoe hard ze heeft gewerkt. Ze was al 
een steengoede zangeres, maar heeft qua songwriting enorme 
stappen gemaakt de laatste jaren. mijn favoriete track van 
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6. Wat is het hoogtepunt van je carrière tot nu toe en waar wil je over een jaar 
staan? 

dat is voor mij Pinkpop, wat een droom was dat. o ja, en mijn 
eigen nummer zingen met douwe Bob in carré. Beide onver-
getelijk. over een jaar hoop ik een vol festivalseizoen te spe-
len en mijn debuutalbum uit te brengen. Ik kan niet wachten.

Ik hou van kroeggigs. dat het publiek dichtbij je staat en je 
elkaars energie voelt. het lukt me nog niet om dat gevoel op 
grote podia tot stand te brengen. als me dat volgend jaar wel 
lukt, ben ik dik tevree. daarnaast vette songs opnemen en mijn 
opnames en mijn band naar een hoger plan tillen, met een 
tikkeltje commercieel succes.

7. Wie is je grote inspirator en wat is het mooiste nummer ooit gemaakt? 

Ik kom vaak weer terecht bij Joni mitchell. hoewel wij als 
zangeres en artiest compleet verschillen heb ik een immens 
respect voor haar en haar songwriting. het allermooiste 
nummer ooit is voor mij Both Sides Now. de uitvoering met 
orkest uit 2000, waarbij ze het nummer zingt zo’n dertig jaar 
nadat ze het schreef, gaat door merg en been. het hele 
album Both Sides Now is een absolute aanrader, je gaat 
het niet droog houden.

Jeetje. Ik haal de meeste inspiratie uit collega’s om me heen 
denk ik. als iemand lekker bezig is met zijn eigen ding en daar 
vol voor gaat, sijpelt die drive een beetje in mij door en dan 
heb ik het niet eens per se over muzikanten. maar er zijn wel een 
aantal artiesten waar ik altijd iets uit kan halen, zoals Paul mc-
cartney, d’angelo, amos lee en Bill Withers. favoriete plaat wis-
selt om de zoveel tijd, maar op dit moment ben ik erg into Stand 
van sly & the family stone en We’re All Gonna Die van dawes.

8. Horen we iets van Venlo terug in je muziek en wat is je favoriete spot in de stad?

de muziek die ik tijdens m’n middelbare schooltijd op het 
Bouwens van der Boije college in Panningen luisterde, 
heeft veel invloed op de liedjes die ik schrijf. dus in die 
zin inspireert limburg en niet specifiek Venlo. althans nog 
niet. Voor mij is de Parade in Venlo een heerlijke spot, 
elk jaar met de vastelaovend sta ik er met vriendinnen 
biertjes te drinken. dat blijft onverminderd leuk. ook de 
maaspoort is een speciale plek voor me, daar trad ik op 
toen ik zeventien was omdat tren van Enckevort (rowwen 
hèze) toen al in mij geloofde. die avond zal ik nooit meer 
vergeten, ook omdat ik diezelfde avond ruud Peeters heb 
ontmoet; hij is nu mijn boeker. limburg United!
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wist toen het afgelopen was: dit wil ik de rest van mijn leven 
doen. Zingen en optreden. daarna ben ik naar het con-
servatorium gegaan, waar ik ook weer veel geleerd heb. 
qua muziekstijlen, zangtechniek, hoe een band te kunnen 
leiden en samen te musiceren. maar daar ben ik ach-
teraf gezien weer te weinig bezig geweest met mijn eigen 
stempel drukken op het muziek maken. Wie ben ik? Wat wil 
ik zingen? Wat wil ik schrijven? Welke stijl? Ik was 27 toen 
ik mijn eerste liedje schreef, best laat. Wat je vooral nodig 
hebt is een enorm doorzettingsvermogen, wilskracht en 
overtuiging en (wat veel mensen vergeten) je moet keihard 
oefenen. duizenden uren oefenen. talent moet je ontwikke-
len, dat is geen knopje dat je aan of uit kunt zetten.

In principe heb je het allebei niet nodig. Er zijn andere intrin-
sieke aspecten en ontwikkelingen die een stuk belangrijker 
zijn. heel kort door de bocht zie ik het zo: Wil je een paar jaar 
herkend worden op straat en met een tape-act Proud Mary 
zingen? doe dan met een talentenjacht mee. Wil je je op 
academisch level verdiepen in muziek en eventueel ook les 
kunnen geven? doe dan een muziekopleiding. Wil je een au-
thentieke artiest/maker zijn en daar ook van leven? Volgens mij 
is daar geen handleiding voor. Ik weet alleen dat je heel veel 
uren moet maken en een beetje gek moet zijn. En je moet het 
niet erg vinden om arm te zijn.

5. Podium of studio?

PodIUm! makkelijk. daar voel ik me thuis en gebeuren de 
mooiste dingen. Ik heb een publiek nodig, het idee dat ik 
echt een verhaal aan iemand vertel. dan sta ik op scherp 
en zing ik het beste. de studio is confronterend, je hoort 
elke ademhaling en zingt het verhaal voor een denkbeel-
dig publiek. daar heb ik wel even tijd voor nodig gehad 
om dat te kunnen. het is heerlijk om in die optreedbubbel 
te kruipen en helemaal los te gaan, daar kan bijna niets 
tegenop qua geluksgevoel. Wat ik wel geweldig vind om te 
zien is hoe andere muzikanten mijn liedjes inspelen in de 
studio, daar werd ik de eerste keer heel erg door geëmotio-
neerd. Ik vond het zo mooi hoe ze allemaal hun best deden 
voor iets wat ik had bedacht, ik wilde ze allemaal een dikke 
knuffel geven.

Podium, omdat je daar direct communiceert met de zaal. dat 
wat je in je spel stopt, krijg je terug van het publiek. daar kan 
niks tegenop. Eigenlijk duik ik de studio in zodat ik meer op het 
podium kan staan. dat zegt genoeg.



BUUN   185

hopelijk vallen die zenuwen een keer weg, want ik geniet wel 
met volle teugen. 

10. BlackBaer, gaan jullie nog ooit iets samen doen? 

toen we stopten met the marble roots heb ik gezegd dat 
we zeker ooit nog een keer samen iets gaan maken of 
samen gaan optreden. samen op een podium staan als 
duo heb ik altijd leuk gevonden. nu zijn we allebei andere 
wegen ingeslagen en ik hoop dat we zover mogelijk gaan 
komen met onze soloprojecten. Wie weet wat er daarna al-
lemaal nog kan gebeuren.

Ik had nog het idee om merel te vragen om een liedje mee 
te doen op het Zomerparkfeest, maar ik was zo nerveus dat 
ik niet de hersencapaciteit had om te vragen of ze dat leuk 
zou vinden. met merel zingen is een genot en het gaat altijd 
vanzelf, dus daar sta ik helemaal voor open. onze stemmen 
blenden van nature gewoon heel goed met elkaar. maar mijn 
focus ligt nu eindelijk op mijn soloproject en dat geldt voor 
merel denk ik ook.<

Lean Hodselmans (1966) is schrijver en 

journalist. Ze werkt als verslaggever bij 

regio-omroep Dtv Nieuws in Oss.
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mijn teksten zitten er behoorlijk vol mee. dat kan ik ook niet 
anders, want ik heb veel meegemaakt daar. favoriete plekken 
zijn mijn moeders huis, ’t Jaomerdal en de loco op een door-
deweekse avond met rico achter de bar.

9. Spelen op het ZPF in hometown Venlo, eng of geweldig? 

Ik vond het wel spannend, ik voelde iets meer druk omdat 
er veel mensen zouden komen die ik ken. Je voelt zeker wel 
een verschil als je voor je homebase speelt. ook omdat 
ze me meer zien als merel dan als Blackbird, dat maakt 
het soms moeilijker om meteen in de show te zitten. maar 
achteraf kan ik wel zeggen dat het een van de beste shows 
is die ik met mijn band gedaan heb dit jaar. de sfeer was 
super en ik voelde een enorme high toen ik van het podium 
af kwam! dank Venlo voor het warme bad.

Ik wil altijd dat een optreden super goed is. maar in Venlo wil 
ik als Venlonaer gewoon knallen. Ik denk dat de meeste Ven-
lose bands zich hier wel in kunnen vinden. op honderd pro-
cent van je kunnen spelen blijft voor mij echt super lastig bij 
thuiswedstrijden, ik ben gewoon net iets te nerveus daarvoor. 

BlacKBIrd|BaEr traa
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door Kees VerbeeK

foto’s ConstanCe JentJens

kunst

‘Wat 
moet je 
met 
vrijheid 
als je 
niet kunt 
zijn wie 
je bent?’
Angre t  Mei j

ANGRET MEIJ
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laatst weer doorheen moest, besefte ik ineens dat het benauwde gevoel 
al een tijdje helemaal weg was.’

Voor we in de zelfhulp belanden met andere trucs …

‘Wat er nog wel bij hoort: het is belangrijk om het te delen. Als ik er 
iets over zeg tegen anderen, krijg ik vaak als reactie jíj? Dit verwachten 
mensen niet van me. Kennelijk lijk ik nogal stoer. Maar als je er dan 
wat langer over praat, blijkt dat anderen daar ook vaker last van heb-
ben, maar dat niemand het er graag over heeft. Er is veel schaamte. 
Had ik zelf ook. Praten helpt ook om ervan los te komen, merk ik.’

dus vrijheid voor jou is: je niet door angsten laten inperken?

‘En authenticiteit. Je in alle vrijheid kunnen ontwikkelen. Mogen zijn 
wie je bent. We zitten zo vol met oordelen over anderen. Zo’n pro-
gramma van die Gordon bijvoorbeeld, Hotter Than My Daughter, waarin 
iedereen zich ermee bemoeit hoe een ander zich kleedt. Ik snap echt 
niet dat iemand dat voor een ander wil bepalen. Vroeger op school was 
ik altijd erg nieuwsgierig naar degene die anders was, die niet in het 
gareel liep. Daar stapte ik juist op af.’
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‘Je losmaken van angst’, reageert Angret Meij op de vraag wat haar eigen 
beeld van vrijheid is. ‘Dat had ik wel nodig, ja. Stond ik bijvoorbeeld 
voor een voetgangerstunneltje, draaide ik me om en liep ik weg. Zo eng! 
Achteraf natuurlijk balen dat ik gemist heb wat daarachter ligt. Angst 
kan je echt je vrijheid ontnemen. Daartegenover staat dat ik ook creatief 
wil zijn en dat ik een sterke drive heb om nieuwe dingen te ontdekken. 
Dat botst enorm. Een jaar of wat geleden had ik daar zo veel last van, 
dat ik er helemaal klaar mee was. Het was nu of nooit. Tijdens een ski-
vakantie. Ja, dan moet je je af en toe laten gaan, beheerst, maar toch, je 
laten gaan, en dat vind ik heel lastig. Op dat moment voelde ik zo die be-
lemmeringen, dus toen heb ik mezelf stevig toegesproken en ben ik een 
flink aantal trucs gaan bedenken. Ik kan me nog herinneren dat ik bij 
Roermond door die lange tunnel moest. Spaans benauwd kreeg ik het.’

Je kon daar niet keren. 

‘Ik ben gaan tellen hoe lang die tunnel duurde. Dan wist ik dat voor de 
volgende keer.’

En?

‘Twee minuten en nog wat. Gek genoeg heeft dat geholpen. Toen ik er 

ANGRET MEIJ

Sinds een jaar of drie vraagt beeldend 

kunstenaar Angret Meij uit tegelen anderen 

naar hun idee, hun gevoel over vrijheid. op 

de antwoorden reflecteert ze met een schildering 

of tekening op een paneeltje van tien bij vijftien 

centimeter. Inmiddels zijn er al meer dan 

vijfhonderd. samen vormen ze haar Vrijheidsmuur.
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Bij vrijheid denken we meestal 

aan onderwerpen als vrijheid van 

meningsuiting, vrije pers, demo-

cratie … 

‘Dat is waar, maar wat moet je 
daarmee als je niet kunt zijn wie 
je bent?’

Het delen met anderen, was dat 

het begin van dit project?

‘Eerst met vrienden, bekenden, 
mensen uit mijn directe omge-
ving. Later ook met anderen. 
Jong, oud, arm, rijk, bewoners van 
het azc, van een verzorgingshuis, 
willekeurig mensen die ik tegen-
kom. Soms is dat een korte uit-
wisseling, maar het zijn ook vaak 
genoeg hele gesprekken van wel 
twee, drie kwartier. Heel inspire-
rend. Daar zijn op zeker moment 
beelden uit ontstaan. Tegenwoor-
dig vraag ik ook of mensen er zelf 
een beeld bij hebben. De ene keer 
neem ik dat mee en werk ik het 
verder uit, de andere keer heb ik 
mijn eigen associaties.’

Bijna vijfhonderd mensen, krijg je 

onderhand niet dezelfde, terugke-

rende reacties?

‘Gezondheid komt vaak terug, 
maar als je erover verder praat, 
betekent dat toch voor iedereen 
iets anders. Ik sprak een oudere 
vrouw, die zei: “Nu ben ik nog wel 
gezond, maar met mijn leeftijd … 
hoe lang nog? Ben ik straks slecht 
ter been? Wordt het een tia, mijn 
hart, een breuk die slecht geneest? 
Wanneer?” Het Vincent van Gogh 
vroeg me onlangs om een middag 
met patiënten te werken. Daar zei 
een vrouw: “Eigenlijk is het heel 
simpel. Ik wil gewoon huisje, 
boompje, beestje. Dat is alles.” 
Het verlangen naar het gewone. 
Een jonge vrouw vertelde over de 
beperkingen die haar ziekte haar 
oplegde en dat ze zich gevangen 
voelde. Haar beeld was schrik-
draad. Dat houdt gevangen, maar 
er staat energie op en zij zou die 
energie willen voelen.’

op zeker moment ben je begon-

nen een tijdelijke muur te bouwen 

met die paneeltjes.

‘Muur staat voor afscheiding, an-
deren buitensluiten. Kijk naar de 
muur van Israël tegen de Palestij-
nen. Trumps muur met Mexico. 
De hekwerken, ook muren in ze-
kere zin, die op de Balkan wor-
den opgetrokken om migranten 
te weren. De muur die je om je 
heen kunt bouwen. Muur staat 
voor onvrijheid. Niet altijd dus. 
Mijn muur is een Vrijheidsmuur, 
waarmee ik anderen wil inspi-
reren. Iedereen mag meedoen, 
niemand moet buitengesloten 
worden. Ik haal mijn inspiratie uit 
de gesprekken die ik voer en de 
beelden die ik schilder, ets, teken. 
Kijkers naar mijn muur kunnen 
bij elk beeld hun eigen associa-
ties de ruimte geven. Dat is hun 
vrijheid. Zij worden niet gestuurd 

tegenwoordig 

vraag ik ook of 

mensen er zelf 

een beeld bij 

hebben
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Je in alle vrijheid kunnen ontwikkelen. Mogen zijn wie je bent.
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door een titel of door het achterliggende verhaal, want dat kennen ze 
niet. Het gaat niet om mijn strandtafereel, mijn bospad, mijn voeten 
op de canapé, of mijn blik in de handspiegel. Het gaat om wat het bij 
jou als kijker oproept. Misschien vind je dat bospad eng en dus onvrij. 
Misschien ruik je het groen en verruimt dat je geest. In het boek dat ik 
volgend jaar hoop uit te geven, vind je ook korte teksten die het beeld 
soms tegenspreken. Bijvoorbeeld Een kind? Dat kost me alleen maar mijn 
vrijheid. Heel provocerend, maar mag een ander dat alsjeblieft vinden? 
Het is verwarrend soms, ja, maar verspil nooit een goeie verwarring 
want die kan je frisse ideeën opleveren.’  

Waar kunnen we je muur zien?

‘Hij is niet permanent en elke keer weer anders samengesteld. Hij 
stond een paar keer in België. De eerste keer in ons land in Galerie de 
Zeemeermin in Steyl, op de Abdijmanifestatie op de Ulingsheide, vorig 
jaar tijdens Marcato Mondial in Blerick. Ik heb er contact over met Am-
nesty. Die zijn erg enthousiast. Inmiddels krijg ik ook uitnodigingen 
van anderen. Na die middag bij het Vincent van Gogh heb ik vaker met 
een groep patiënten gewerkt. Een paar maanden terug bij een instel-
ling voor mensen met een beperking. Het begint breder te leven. Ik 
speel ook met het idee om losse paneeltjes op allerlei plekken op te 

ANGRET MEIJ
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hangen om zo vrijheid uit te dragen. Op de wc van een kroeg, tussen 
het brood bij de bakker … verrassende plekken. Daar houd ik van, van 
mensen verrassen.’

Hoe lang blijf je dit nog doen?

‘Geen idee. Ik werk er met tussenpozen aan. Dan eens een paar we-
ken intensief, dan eens een tijd niet. Voorlopig blijft het me nog wel 
boeien, maar er zal wel een keer een moment komen dat het genoeg is 
en dat is het dan ook: genoeg.’ 

tot slot. Wat is je beeld bij jouw eigen vrijheidsidee?

‘Dat is me nooit eerder gevraagd. Niet zo expliciet althans, terwijl ik 
natuurlijk wel al die tijd mijn creatieve vrijheid heb genomen. Mijn eer-
ste associatie nu is een paneel dat ik al veel eerder gemaakt heb, van 
iemand die een vreugdesprong maakt. Zonder hoofd, want zo’n denk-
hoofd kan je lelijk in de weg zitten. Maar misschien heb ik morgen wel 
een andere ingeving.’<

Kees Verbeek (1950) is publicist en schreef 

voor boekuitgaven over kunstenaars als 

Sjer Jacobs, Tom Smetsers, Diego Semprun 

Nicolas, Herman Kuypers, Raph de Haas, 

Ruud van Empel en Gijs Dragt. 
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Angret Meij (1966) werd opgeleid aan de Wackers Academie te Amsterdam en de Academie Genk 

Beeldende Kunst & Media. Zij won diverse kunstprijzen. Zo was zij onder meer in 2015 eerste in de cate-

gorie Figuratie en portret en eerste Overall, beide in de Picturama Prijs. In 2016 won zij de Laureaat Prijs 

Genk Academie voor Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap. 

Haar project is te volgen via www.angret.nl en blog angret.blogspot.com.
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Bob werkte jarenlang op de wilde vaart voordat hij 
in 1987 Kapitein Zeppos oprichtte. De muzikale 

optredens trokken mij erg aan en al snel soll iciteerde 
ik om in de bediening te mogen werken. Zo kon ik wat 
bijverdienen als student Italiaanse taal- en letterkunde. 
Op een gegeven moment sloeg de vonk over en werd ik 
stapelverl iefd op de Kapitein. 
Zeppos wordt bezocht door Amsterdammers, 
buitenlandse toeristen en veel Venlonaren die hier 
wonen. Jong en oud voelt zich bij ons thuis, niet in 
de laatste plaats omdat onze dochter Bella events 
organiseert. Van oktober tot en met apri l is er elke 
maand een café chantant, waarbij bekende en 
onbekende zangers het podium betreden. Huub Stapel 
en Eberhard van der Laan zongen al bij ons. Ons 30-jarig 
jubileum in Paradiso trok duizend enthousiaste mensen! 
Ik ben op mijn achttiende naar Amsterdam verhuisd 

om rechten te gaan studeren. Dat was niet helemaal 
mijn ding en dus stor tte ik mij vol overgave in het 
uitgaansleven. Toen mijn vader in 1984 overleed, heb 
ik een ti jdje in Italië gewoond. Bij terugkomst besloot 
ik Italiaans te gaan studeren en dat heb ik in 1992 
afgerond. Italië is nooit ver weggeweest. Ik spreek nog 
iedere dag Italiaans met onze obers Natale en Franco. 
En mensen die hier binnenkomen zeggen vaak: “Het l i jkt 
wel Italië”.
Ik kom zeker nog in Venlo omdat mijn l ieve zus en broer 
daar wonen. De meeste van hun kinderen wonen weer in 
Amsterdam, hoe grappig is dat. 
Zeppos is het mooiste wat mij ooit overkomen is. Over vijf 
jaar hopen we ons 35-jarig chantant jubileum weer in 
Paradiso te vieren. Maar onze uiteindeli jke droom is om 
met een eigen schip het zeegat uit te varen.
Moeil i jk om een gerecht te kiezen. Onze Moules Frites 
op Vlaamse of Spaanse wijze, maar ook onze Mariscos, 
een Portugese visschotel, wordt zeer gewaardeerd. Ik zou 
zeggen: kom lekker genieten!’

Marie-Claire van Buren-Meewis (Weert, 1961) | 

Kapitein Zeppos in Amsterdam

   ver
     de Kook 4

Kapitein Zeppos  i s 
vernoemd naar de 

Vlaamse tv-ser ie ui t  de 
jaren zest ig waar mi jn 
man Bob enorme fan 
van was. We z i t ten in 

het pi t toreske steegje 
Gebed zonder End. In 

de veer t iende eeuw 
stond hier het Santa 

Clara k looster,  alwaar de 
nonnet jes oever loos aan 

het bidden waren.  Zeppos 
i s  een café-brasser ie 

met zuidel i jke gerechten, 
heer l i jke bier t jes,  wi jnen 

en cocktai ls .  En er z i t 
muziek in Zeppos .  W i j 

verhuren twee 
zalen voor 

fest iv i te i ten en 
organiseren 

voorstel l ingen 
in ons 

theater t je, 
Claire’s 
Bal l room. 
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Ver terug in de jaren vijftig stond ik oog in oog met de reusachtige 
Flujas en zijn vrouw, de mascottes van de Akkermannen. Het echtpaar 
stond in die tijd in een ongebruikt fabriekspand aan de Dwarsstraat, 
achter de woning van mijn grootouders. Daar keek het tweetal, sa-
men met de reuzenpoppen van de vastelaovesoptocht (opa was lid van 
Jocus) met nietsontziende blik door de bovenste ramen op ons neer. 
Mijn broertjes, zusjes en ik deden liever in de broek dan naar het toilet 
te lopen, want in de gang daarnaartoe zag je de huiveringwekkende 
gedaantes van ver opdoemen, zeker bij volle maan. Al hield ik mijn 
handen zoveel mogelijk voor mijn ogen, het blééf traumatisch.
‘Heden ten dage kun je ze helemaal uiteen schroeven en passen ze in 
een middelgrote bestelbus’, vertelt Bert Kok (1954), voorzitter van het 
Akkermansgilde, met een glimlach. ‘Ook zijn ze minder zwaar. Toch 
moeten er potige mannen aan te pas komen om ze te dragen. Onder 
de reuzenpoppen hebben de mannen een beperkt zicht, dus lopen er 
begeleiders mee. Het is weleens gebeurd dat bij een pauze van de drager 
een pop dreigde om te waaien en ternauwernood van de ondergang kon 
worden gered. Of dat de man die hem droeg te diep in het glaasje had 
gekeken en capriolen uit ging halen. Nadien moesten de blutsen uit 
de koppen worden gehaald.’ Sinds de jaren zestig worden de poppen 
overigens veilig opgeborgen in het clubhuis.

1886
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historie

Het Akkermansgilde, de oudste 

vereniging van Venlo, bestaat 

in 2019 precies 425 jaar en 

gaat dat uitbundig vieren. 

Helma Cremers, die zich een 

aangrijpende jeugdervaring 

herinnert, verdiepte zich in 

de geschiedenis van het 

gilde en sprak met drie 

fervente Akkermannen.

 PETER DE RONDE, ARCHIEF JAN VOSS,

Het Akkermansgilde, de oudste 

vereniging van Venlo, bestaat 

in 2019 precies 425 jaar en 

gaat dat uitbundig vieren. 

Helma Cremers, die zich een 

aangrijpende jeugdervaring 

herinnert, verdiepte zich in 

Akkermansgilde
telt nog steeds 
één vrouw

Oudste vereniging van Venlo viert 425-jarig jubileum
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Prengels
Bert Kok werkte ruim veertig jaar als administratief medewerker bij 
Ziekenfonds ZNL / Zorgverzekeraar VGZ, totdat hij in 2015 met de vut 
ging. Het Akkermansgilde speelt nóg langer een rol in zijn leven. Na 
zijn aspirant -lidmaatschap werd hij in 1972 als volwaardig lid opgeno-
men. Begin jaren tachtig was hij raadsheer van het bestuur, vervolgens 
vice-voorzitter en sinds twaalf jaar (met een onderbreking van vier jaar) 
is hij voorzitter. ‘Het gilde beslaat een groot deel van mijn leven. Heb 
er heel veel voor over. Af en toe teveel, vindt mijn vrouw. Zeker met het 
jubileumfeest in het vizier. “Je bent meer met het gilde getrouwd dan 
met mij!” klaagt ze weleens.’
In zijn jonge jaren was die loyaliteit wel wat minder. ‘Ik herinner me 
de dag dat VVV thuis tegen Ajax moest voetballen. Sjraar Donders en ik 
gingen naar stadion de Kraal en hadden er niet aan gedacht om ons af 
te melden voor het bondsfeest in Reuver. Om te mogen schieten moet 
per schutterij minimaal één slaande trom en het vaandel aanwezig zijn 
en wij hadden de taak hiervoor te zorgen. Maar die trom stond nog op 
de Hei, in het gildehuis. Paniek natuurlijk! In die tijd was het overigens 
normaal dat Akkermannen met geweer en munitie onder de snelbin-
ders naar een bondsfeest in Venray fietsten. En bonje onder de leden 
was er ook om de haverklap. In het begin van de twintigste eeuw be-
stond het Venlose gilde voornamelijk uit de families Hendriks, Rood-
been, Gubbels en Holthuysen. Soms kon de ene familie niet met de 
andere opschieten. Prengels konden het zijn, die gerdeneers. Met een 
glaasje teveel op scholden ze mekaar de huid vol. De volgende dag 
werd dat met tranen in de ogen en een pot bier weer goedgemaakt.’

AkkermansGi lde  1900

1  Kare l  Gubbe l s  1849-1924

2 Vader  Mathi j s  Donder s  1833-1909

3 Zoon  Frans  Donder s  1884-1942

4 Nee f  P i e t  Donder s

5  S jang  He i jnen  s choonzoon  1860-1948

200   BUUN

AKKERMANSGILDE

D’n alde Leurs
De bakermat van het Akkermansgilde is de Stalbergweg, een gebied 
waar van oudsher veel agrariërs (lees: akkermannen) woonden. Wie 
bij het gilde wilde, moest gerdeneersblood hebben. Dat begrip werd 
echter speels benaderd, merkte ook Bert Kok. ‘Toen mijn Blerickse 
opa en oma ziekelijk werden, verhuisde ons gezin vanuit Rotterdam 
naar Venlo en kwamen we aan de Stalbergweg te wonen. Op vijftien-, 
zestienjarige leeftijd werd bij mij een ernstige heupafwijking ontdekt 
en mocht ik niet meer voetballen of een andere sport beoefenen. Om-
dat je als kind toch wat te doen moet hebben, ging mijn moeder sa-
men met mij naar de secretaris van het Akkermansgilde om te vragen 
of ik erbij mocht. D’n alde Sjraar Leurs - hij dreef een bloemenzaak 
op de hoek Laaghuissingel-Stalbergweg waar mijn moeder weleens 
kwam - zei: “Hoho, det geit neet zoeë maar efkes!” Daarbij ging het er 
niet om dat mijn vader een ras-Rotterdammer was. Wel dat hij typo-
graaf bij het Dagblad voor Noord-Limburg was, en geen agrariër. In de 
statuten stond dit laatste namelijk als voorwaarde om bij het gilde 
te mogen komen. Gelukkig bezat mijn opa een stukje grond aan de 
Maas. De regel bestaat allang niet meer. Tegenwoordig kan zegge en 
schrijve één lid, d’n haes van Holthuysen (Hay Holthuysen, HC), zich 
nog tuinder noemen.’ 
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Flujas en zien Vrouw

Volgens de legende was Valuas hoofdman van de Germaanse 
Bructeren-stam op de rechteroever van de Rijn. Na een verloren oorlog 
vestigden Valuas, zijn vrouw en volk zich op een vruchtbare plek aan 
de Maas die zij Venlo noemden. Mogelijk is Valuas een verbastering 
van Goliath. De Bijbelse reuzen Goliath en zijn vrouw werden al in de 
vijftiende eeuw als metershoge poppen in de Mariaprocessie en bij de 
Sint-Janskermis rondgedragen. Omdat deze manifestaties maar al te 
vaak gepaard gingen met drinkgelagen, werden ze door de bisschop in 
1719 verboden. Zo kwamen de poppen aan het begin van de achttiende 
eeuw onder hoede van het Akkermansgilde. 

Hoog bezoek
In 1751 bedachten de Venlonaren een list om het tweetal toch weer 
te kunnen laten meelopen. Uit achting voor de (mythische) stichter 
van hun stad vereeuwigden ze Valuas en zijn vrouw in twee reuzen. 
Sindsdien representeren de poppen de stad Venlo bij processies, 
optochten en officiële gelegenheden. Zo traden ze in 1841 op bij 
een bezoek van Koning Willem II, in 1895 bij dat van koningin-
regentes Emma en haar dochter Wilhelmina en in 1903 toen koningin 
Wilhelmina en echtgenoot Prins Hendrik in Venlo op visite kwamen. 
Verder openen ze elk jaar met de vastelaovend de optocht van de 
Boerebroelof en nemen ze deel aan internationale reuzenoptochten, 
zoals in 1993 en 2004 in Venlo. 

Flujaswelske
Door de jaren heen wisselden Flujas (zoals 
hij in de volksmond heet) en zijn Vrouw (later 
Guntruud genoemd) veelvuldig van gezicht, 
kleding, materiaal, gewicht en lengte. De kleu-
ren rood en blauw bleven echter bestaan. Hun 
laatste facelift dateert van 1962 en komt voor 
rekening van het Akkermansgilde. Sindsdien 
is Flujas, net als zijn eega, 3,5 meter hoog en 
50 kilo zwaar. Op de dag van het jaarlijkse ko-
ningsvogelschieten gaan de Akkermannen met 
het paar in optocht naar het stadhuis waar hun 
kapel het flujaswelske speelt. Flujas en Guntruud 
komen dan tot leven en maken een denske. 
Als de laatste muziektonen klinken geven ze 
elkaar, zo goed en zo kwaad als het gaat, de 
traditionele kösmoel. 

Bron: 

www.janvoss.wixsite.com/Venlo-foto
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Mannenaangelegenheid
Het Akkermansgilde is een pure mannenaangelegenheid, Guntruud is 
de enige vrouw in de gelederen. Zijn vrouwen anno 2018 nog steeds 
taboe? 
Bert Kok: ‘In principe staat het niet in de statuten. Toch zijn er tot 
nu toe geen vrouwelijke leden. Pakweg dertig jaar geleden mochten 
vrouwen helemaal niet schieten. Oud-wethouder Frans Wolters, destijds 
federatiepresident van het Oud Limburgs Schuttersfeest, zorgde voor de 
ommekeer. En ik moet zeggen: ze schieten zelfs beter dan de mannen. Bij 
ons vinden sommigen dat het een mannenaangelegenheid moet blijven.’
Toch waagde een vrouw het een jaar of vijftien geleden te vragen om lid 
te worden en te mogen schieten. ‘Nee, zeiden we als bestuur, dat wil-
len we niet. Dan zit het hele gilde in onze nek.’ De vrouw was boos en 
wilde een rechtszaak aanspannen. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan. 
‘Persoonlijk denk ik dat het er ooit wel van komt: vrouwen bij het gilde. 
Onze dames gaan sinds lang één keer per jaar samen schieten. Intus-
sen zijn er al meisjes bordjesdragers en bestaan er plannen voor drie 
marketentsters. Momenteel moeten we met drieëndertig leden roeien 
met de riemen die we hebben. Met méér zouden we mobieler zijn. Veel 
leden zijn boven de zestig, slechts tien tot vijftien onder de veertig. 
Jacques Joosten, ons oudste lid, is 86, Thijs Roodbeen met z’n twintig 
jaar het jongste lid en de elfjarige Marlo Janssen het jongste aspirant-
lid. Aanwas is ons grootste probleem. Helaas voelt de jeugd meer voor 
de harmonie, sportclubs of een centje bijverdienen als vakkenvuller. 
Gelukkig hebben zich onlangs enkele jongemannen aangemeld. Tot 
zestien jaar hoef je geen contributie te betalen. De enige voorwaarde 
om bij het gilde te komen is dat je je een beetje gedraagt en niet altijd 
haantje de voorste bent.’

Cultuurpad 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Bert Kok heeft al eens groep zes 
van de Martinusschool bezocht, het koningszilver laten zien en over 
het Akkermansgilde verteld. ‘We zijn in onderhandeling met Cultuur-
pad Helden-Panningen, een culturele stichting binnen het onderwijs. 
Samen met basisscholen willen we kinderen laten ontdekken waar hun 
talenten liggen en stimuleren hoe ze deze verder kunnen ontwikke-
len. Zowel onder als na schooltijd. Naast muziek en andere creatieve 
vakken willen we de schutterij promoten. In de muziekles kunnen ze 
trommelen leren, in de gymles marcheren en bij handenarbeid pop-
pen maken van papier-maché. Maar alles staat en valt met het enthou-
siasme van de school en de leerlingen. En bij de organisatie van een 
mini-OLS ook van de ouders. De vraag is: offeren ze hun vrije zater-
dagmiddag hiervoor op?’
Voor het jubileumfeest, in het weekend van 11 en 12 mei 2019, is volgens 
de voorzitter een begroting beraamd van 100.000 euro. ‘Daarnaast zijn 
we bezig om subsidie los te krijgen van gemeente en provincie. We 
hebben al sponsors en hopen op veel meer gulle gevers. Venlose men-
sen met een roodblauw hart.’

AKKERMANSGILDE
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Conflict
Aan het eind van de negentiende eeuw raakte het Akkermansgilde in 
ruste. Rond 1920 kwam het genootschap weer tot leven en werd het 
conflict met de gemeente over de Verrekamp, opgelost. Verder kreeg 
het gezelschap de opdracht de stadsreuzen Valuas en zijn Vrouw 
(die in het souterrain van het stadhuis waren opgeslagen) weer op 
te knappen voor de presentatie van Venlo. Tijdens de Tweede We-
reldoorlog pauzeerde de vereniging noodgedwongen. In 1945 werd 
het 350-jarig bestaansfeest gevierd, tegelijk met de officiële bevrij-
dingsfeesten. Ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan in 
1994 schreef historicus Ad Bogers het boek Geschiedenis van het Ak-
kermansgilde.

Kleding
De kleding van de akkermannen veranderde met de tijd mee. Van jac-
quet met cilinderhoed, een soort politie-uniform en een eenvoudige 
boerenkiel tot het statige pak dat ze sinds 1976 dragen. Dit laatste 
pak is afgeleid van de kleding waarin de boeren in de zestiende en 
zeventiende eeuw naar de kerk of een feest gingen. De kleuren rood 
en blauw zijn die van de stad Venlo. Ondanks roerige tijden is het 
Akkermansgilde het enige van de achttien gilden in Venlo dat tot op 
heden nog bestaat.

Bronnen: 

www.schuttersbondjuliana.nl

www.janvoss.wixsite.com/Venlo-foto

Groeps fo to  met  in  he t  midden  he t  konings-

paar  van  2017,  Wim en  Sandra  Joos t en-

Verhe i j en.
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Niet weg te denken uit Venlo 

In een schepenakte van 1388 wordt het Akkermans-gilde 
vermeld als het Onze-Lieve Vrouw-Broederschap Ingen 
Daell. In 1595 werd het gilde door de magistraat van de 
stad als rechtspersoon erkend.

De akkermannen of boeren, ook wel huijslieden genoemd, woonden 
buiten de stadsmuren. Om hun have en goed te beschermen tegen 
rondtrekkende roverbendes waren zij bewapend. Voor de bescher-
ming van de magistraat van de stad dienden ze hand-en-spandien-
sten te verlenen. Zo moesten ze onderdak geven aan reizigers als de 
stadspoorten dicht waren en werden ze opgetrommeld om te blus-
sen als er brand uitbrak. Verder werden ze met hun paarden en kar-
ren ingezet bij het laden en lossen van schepen in de haven, en bij 
het transport van groenten en wasgoed in de stad. Ook vervoerden 
ze het galgenraam van een ter dood veroordeelde misdadiger. Bij-
zonder was de verplichting dat het gilde de galg op een heuvel nabij 
de Leutherberg in wijk Maagdenberg moest oprichten. Roemruchte 
figuren als Hölster Heinke en zijn vrouw Zwarte Trui werden hier in 
1753 geëxecuteerd.

Tradities
Al vroeg kende het gilde een aantal tradities, zoals het vogelschie-
ten. In 1617 was Berndt Trippemeecker koning van de vereniging 
en daarmee de oudste bekende schutterskoning. Bovendien had de 
organisatie vroeger een zogenaamde ziekenkas, waaraan ieder lid 
betaalde. Dit fonds diende ter ondersteuning van gezinnen, waarvan 
het hoofd overleden was of door ziekte niet voor zijn gezin kon zor-
gen. Tevens waren de akkermannen verplicht van een getroffen lid 
de akkers te onderhouden.

Schatting
Hun voornaamste bezit was de Verrekamp, een stuk akkergrond. 
Het werd verpacht met de verplichting er een stier op te hoeden, ten 
dienste van het gilde. Een paar maal per jaar betaalden de akkerman-
nen schatting aan de magistraat. Dit gebeurde in natura: de produc-
ten van hun akkers. Tot op heden gaan de akkermannen tijdens de 
jaarlijkse viering van het koningsfeest met een mand groente naar 
het stadhuis en worden zij net als vroeger ontvangen met bier, brood 
en kaas. Dan ook tooit de burgemeester de schutterskoning met de 
zilveren kroon en staf. 
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Zesenvijftig jaar
Akkerman 
Sjraar Boom (1940), kapelmeester van de vereniging, 
bespeelt de eerste klarinet en veroverde liefst drie keer 
het koningszilver. Zoals velen kwam hij via een omweg 
bij het schuttersgilde. 

‘Sjraar Gubbels, die veel zoons had, nam in 1962 het initiatief tot een 
eigen gildekapel met als trompettist Jacques Sevriens. Ik speelde bij 
de harmonie, was van beroep elektricien en kon er dus eigenlijk niet 
bijkomen. Maar Sjraar Leurs, voorzitter van het gilde, ging prakkiseren 
of het misschien tóch kon. “Dich vreejs toch met Trix,’t zuske van Jacques,‘n 
maedje van Sevriens de gerdeneer? Dan bis se zelf ouk ’n bietje ‘ne gerdeneer!” En 
zo werd het goedgekeurd.’
Voorheen luisterden leden van de Venlose fanfare en harmonie de fees-
ten van de Akkermannen op. Nadat Sjraar Gubbels zijn idee ventileerde, 
nam trompettist en kapelleider Jacques Sevriens het initiatief om leden 
op te leiden. Sindsdien is het muziekkorps present op eigen gildefees-
ten, diverse bondsfeesten en het OLS. Buiten het schietseizoen zijn de 
muzikanten regelmatig te horen bij Venlose activiteiten als de Schinke-
merret, Astebleef-concerten en de Venloop. Sinds begin jaren tachtig staat 
de gildekapel onder leiding van Sjraar Boom.

Barntrup
Sjraar Boom heeft lang in Duitsland gewoond. Ondanks de niet geringe 
afstand van 260 kilometer bleef hij het Venlose gilde trouw. ‘Door mijn 
werk bij de luchtmacht werd ik in 1969 uitgezonden naar Barntrup in 
het Teutoburgerwald. Nadat ze er in het dorp lucht van kregen dat ik 
klarinet speelde, werd ik gevraagd om bij de plaatselijke harmonie, de 
Blaskapelle van de Schwalbenkompanie te komen. Heb tien jaar, waarvan 
acht als kapelmeester, lief en leed met deze muzikanten en hun familie 
gedeeld. Ondertussen bleef ik lid van het Akkermansgilde. Zo vaak als 
ik kon reed ik naar Venlo om erbij te zijn. Toen ik in 1980 terugkeerde, 
bleef er een connectie bestaan tussen de vereniging in Barntrup en de 
onze. Twee keer vond er een uitwisseling met de muziekkapel plaats, 
gingen wij met de hele club naar Duitsland en kwamen zij naar ons. De 
dag dat Trix en ik ons 25-jarig huwelijksfeest vierden, kwam de hele 
kapel - een complete verrassing voor mij - met de bus naar Venlo.’ 

Passie
‘In het jaar dat ik trouwde, 1965, schoot ik bij het koningsschieten voor 
het eerst de vogel eraf. Dat lukte me twee jaar achterelkaar in 1971 én 
1972. Slaag je daar drie jaar op rij in, dan word je tot keizer uitgeroepen.’ 
Naar verluidt gebeurde dat het laatst in 1820, toen hovenier Peter 
Andries Hendericks de gelukkige was, in zijn huwelijksjaar nota bene. 
Met een voldane blik in zijn ogen slaat de kapelmeester de oogst van 

AKKERMANSGILDE
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56 jaar lidmaatschap gade: op een rond tafeltje in de huiskamer lig-
gen zijn trofeeën, waaronder de versierselen die een koning toekomen. 
Maar het clubgevoel biedt meer: ‘Het Akkermansgilde is voor mij een 
vereniging waar ik naast het schieten en musiceren fijne kameraad-
schap ondervind. Het doet me dan ook veel plezier dat onze twintigja-
rige kleinzoon Thijs bij de schutterij is en mijn passie deelt.’

De koning te rijk
Zoon Daan zit als eerste aan de tuintafel, op deze 
broeierige augustusmorgen. Schutterskoning Bert 
Roodbeen (1971) schuift aan en vervolgens zijn 
vrouw Bianca en hun dochter Jolie. Het is een 
afspiegeling van hun gezamenlijke betrokkenheid bij 
het Akkermansgilde.

‘Opa Piet - van de melkboer - was er al bij, mijn vader Hubèr sinds zes-
tig jaar en die is nu erelid. Samen met mijn tweelingbroer Jos liep ik 
met schoefel en herk in de optocht mee toen hij in 1978 de koningstitel 
behaalde. Mijn moeder stond er niet op te springen en zo werd mijn zus 
Marly zijn koningin.’
Bert Roodbeen, in het dagelijks leven operationeel manager bij Brauer 
Grondverzet & Transport, maakte deel uit van het bestuur en is actief 
bij de drumband sinds de oprichting ervan in 1980. Ook het schieten 
versmaadt hij niet, sinds het officiële lidmaatschap op achttienjarige 
leeftijd. ‘Diverse jaren schoot ik mee op het OLS. Een aparte ervaring. 
Zou mooi zijn als we in de toekomst weer eens bovenin kunnen mee-
draaien.’

Geluk
Bert is de koning te rijk als híj het is, die in juni jongstleden tijdens het 
jaarlijkse Koningsschieten op de Hei de vogel eraf schiet. ‘Niemand 
kan het voorspellen en iedereen maakt evenveel kans. Je hebt geluk 
als je aan de beurt bent wanneer de vogel op het punt staat te vallen en 
dan raak schiet. Die ervaring is uniek. Er ging een bepaalde vorm van 
trots door mij heen. Voor je het weet zit je bij iemand op de schouder en 
word je rondgedragen. Het was een warme dag en het schieten duurde 
al anderhalf uur. Door omstandigheden waren Bianca en de kinderen 
nog niet op het terrein. Ik belde en kreeg Daan aan de lijn. “Pap, hald 
mich neet veur de gek!” zei hij. Op Facebook en WhatsApp circuleerde op 
dat moment een filmpje van mijn schot.’

Troef
De volgende (zondag)ochtend wordt Bert verrast door een aubade van 
zijn drumband, gevolgd door een gezamenlijk ontbijt in hun tuin. Die 
onderlinge gezelligheid vindt Bert een belangrijke troef van het gilde. 
Daarbij moet gezegd dat de Akkermannen d’r neet in speeje.
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Helma Cremers (Venlo, 1950) is schrijver 

van de toeristische gids Wat & Hoe 

Limburg (2004) en twee boeken (2004 

en 2015) in het dialect over haar jeugd. 

Verder schrijft ze reisverhalen, artikelen 

voor de nieuwsbrief van Hospice Venlo en 

biografieën in opdracht. Ook is ze docent 

creatief schrijven.

‘Weet nog dat ik bij het OLS in Baarlo moest tellen of iedereen in de bus 
zat. Uiteindelijk reden we weg zonder onze secretaris. Hij stond ergens 
te plassen en is op eigen gelegenheid thuis moeten komen. Verder zal ik 
nooit dat tochtje over het stuwmeer vergeten, tijdens ons weekendje weg 
vanwege het 400-jarig bestaan. Zes keer schijnt de boot ergens aangelegd 
te hebben. En werkelijk niemand die er maar iéts van gemerkt heeft.’

Gruuëts
Venlonaren kennen het Akkermansgilde van boven op de berg, aldus 
de kersverse koning. ‘Van de andere kant weten ze niet precies wat het 
inhoudt. Ik moet het vaak uitleggen. In een stad ervaren de mensen een 
schutterij toch heel anders dan in een dorp. Ik ben loyaal aan mijn ver-
eniging, die zó verbonden is met de stad Venlo. Weet nog hoe gruuëts 
ik me voelde in 1994 bij ons jubileum, terwijl we met veel andere broe-
derschappen en de reuzenpoppen over de Parade liepen. Duizenden 
mensen stonden langs de kant en wij, allen in ons pekske, liepen aan 
hen voorbij. Helaas zie je tegenwoordig vaak schutters in spijkerbroek 
en poloshirt verschijnen op een bondsfeest of het OLS. Dáár moet de 
schuttersfederatie eigenlijk wat aan doen.’

Vrouwluu
Het Akkermansgilde heeft redelijk veel invloed op huize Roodbeen. 
Soms moet Bert verstek laten gaan. Pap is met de schutterij weg, klinkt 
het dan. ‘Nu zijn de kinderen oud genoeg om het te begrijpen. Bo-
vendien gaan ze weleens mee. Daan is bordjesdrager geweest. Nu hij 
veertien is, overweegt hij om bij de drumband te komen. Jolie, onze 
dochter van elf, wil eveneens graag meehelpen. Als er voor de vrouw-
luuj’, meent Bert, terwijl hij Bianca glunderend aankijkt, ‘onderling 
ruimte zou bestaan, zou dat ook beter zijn voor de schutterij.’ <

Meer informatie over de vereniging en 

het komende jubileum: 

www.akkermansgilde.com
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‘Op een gevel vol ramen en 
hoeken lees ik het gedicht. Met 

mooie, rustige letters staan de woor-
den er, midden in de drukke stad. Maar zo 
rustig is het gedicht zelf niet. De woorden 

nemen je mee in een dans, zwierig op en neer 
en je gaat net lekker als je opeens moet stil-
staan. Want je snapt het niet meer. Man of 

vrouw, loopt dat door elkaar heen? En om de 
hoek? Een liefdestafereel? Het gedicht ver-
leidt je tot een speelse dans tot je struikelt 

over wat haken en ogen.’

Jorisstraat
poëzie

rieke scHlösser (71) 

Gedicht Stadsgezicht: Pierre Kemp
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mode

Yan Tax (1949) is nog steeds

een veelgevraagd kostuumont-

werper voor de internationale 

film- en theaterwereld. De oud-

Belfeldenaar reist van atelier 

naar atelier en heeft nog niets 

van zijn gedrevenheid verloren.

KOSTUUM
ONTWERPER

YAN TAX
blijft nieuwsgierig

-
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September 2018. Op een industrieterrein vlakbij Antwerpen worden 
kale bedrijfshallen ingericht voor de musical 40-45. Er wordt geoefend 
met verrijdbare podia en tribunes, die plaats bieden aan tweeduizend 
toeschouwers. In het midden van de hal staan drie concentratiekamp-
wagons. In een afgeschermde ruimte vinden repetities plaats. Boven, 
in de kleedruimtes, coördineert Yan Tax het ‘doorpassen’ en verstellen 
van de kostuums. Zo’n driehonderd heeft hij er laten maken bij een ge-
specialiseerd Weens atelier. 40-45 vertelt het verhaal van het verzet in 
Vlaanderen in de Tweede Wereldoorlog. De ‘ouderwetse’ kleding is er 
duidelijk op geïnspireerd. Nu al wordt gesproken van een spektakel-
musical, waarin de nieuwste theatertechnieken worden toegepast. In 
oktober is de première.
‘Zulle we maar metein in ut Belvends praote?’ zegt Yan Tax twee weken eerder 
in zijn ruime huis in Amstelveen. Hoewel hij al sinds zijn tienerjaren uit 
Belfeld weg is spreekt hij zijn moedertaal accentloos. We nemen plaats 
aan de keukentafel, waarop een groot boek met schetsen van kostuum-
ontwerpen ligt. Het blijkt zijn belangrijkste werkplek te zijn. ‘Mensen 
denken altijd dat ik een soort ontwerpstudio heb. Nee, het gebeurt alle-
maal hier. Als het tekenontwerp is goedgekeurd, speelt het zich verder 
allemaal buiten de deur af.’ De map met tekeningen gaat mee naar de 
ateliers in binnen- en buitenland, vaak bij de locaties waar de produc-
ties zich afspelen. 
De tekeningen zien er perfect uit, maar om opdrachtgevers extra warm 
te maken, heeft hij een hulpmiddel: Hij voorziet de kostuums op de 
computer van foto´s van de gezichten van de acteurs. ‘Een verkoop-
truc’, zegt hij. ‘Men is iedere keer weer verrast over het resultaat. Dan is 
het al 1-0 voor jou.’ 
Of het nu film, toneel of opera is, het is telkens de regisseur die Yan Tax 
benadert en daarna met zijn creatieve team op bezoek komt. ‘Als je een 
goede regisseur hebt die veel werk heeft dan neemt hij je overal mee 
naar toe. Iemand als Harry Kupfer, een legendarische operaregisseur, 
wil geen enkele productie zonder mij doen.’
Tax is een drukbezet man, ondanks zijn gevorderde leeftijd. Parallel aan 
de laatste voorbereidingen voor 40-45 is hij al volop bezig met de opera 
Poro van Georg Friedrich Händel in Berlijn. Kwestie van goed plannen, 
zegt hij. ‘In Berlijn eiste men dat ik in de tijd dat ik voor hen werkte ab-
soluut niets anders zou doen, maar dat kan ik niet beloven.’ Inmiddels 
is er ook al een musical in Italië bijgekomen. 

Rolduc
Yan Tax kijkt terug op een lange weg met zijpaden. Zijn vroege jeugd 
brengt hij door in Geloë, in Belfeld. Daar woont hij tot z’n elfde met 
z’n zus en drie broers op de boerderij. In die tijd is het heel gebrui-
kelijk dat iemand in het gezin een priesteropleiding gaat volgen. Yan 
gaat naar Rolduc. Hij vertrekt graag uit de dorpse benauwdheid zoals 
die hij ervaart. Als het gymnasium te zwaar wordt gaat hij naar het St. 
Bernardinuscollege in Heerlen waar hij de havo voltooit. Hij blijft intern 
op Rolduc. Na de havo meldt Yan Tax zich aan bij de kunstacademie in 
Breda. Een motivatie daarvoor heeft hij niet echt. 

Als je een goede 

regisseur hebt 

die veel werk heeft 

dan neemt hij je  

overal mee naar toe. 
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meer theaters en regisseurs die 
me vroegen om voor toneel of 
fi lm kostuums te ontwerpen. We 
maakten geen doorsnee mode, we 
vielen op, maakten iets anders dan 
men gewend was. Dat heeft een 
aantal theatermakers waarschijn-
lijk aangetrokken.’

Talent
Zo rolt Yan Tax in de theaterwe-
reld. De modekant is heel succes-
vol, en de theaterkant gaat goed. 
Hij moet een keuze maken, kan 
beide niet meer combineren.
‘Ik koos de theaterkant, omdat 
die leuker is en minder om geld 
draait. Na die keuze heb ik nooit 
meer zonder werk gezeten. Het 
begon met toneel in Brussel, la-
ter fi lm. Het klinkt pedant maar 
ik heb nooit om werk hoeven te 
vragen, het is me steeds aan ko-
men waaien. Dat is een kwestie 
van kwaliteit en de juiste mensen 
op het juiste moment tegenko-

men. En er zit continuïteit in. Zo 
was ik als ontwerper betrokken bij 
de fi lm Het meisje met het rode haar 
van Ben Verbong, en die vroeg me 
daarna ook weer voor volgende 
producties.’
Tax pendelt jarenlang tussen Bel-
gië en Nederland. Tot 1991, dan 
verhuist hij naar Amsterdam. 
‘Mijn vrouw Winnie woonde daar 
en zij had geen zin om naar België 
te gaan. Ik kende Winnie al jaren 
vanuit het werk. Zij had de zorg 
voor de dochter van haar beste 
vriendin en dat is zo gebleven toen 
ik erbij kwam’. 
In zijn beroep bestaat het gevaar 
dat je snel bij een discipline ge-

plaatst wordt als ontwerper. Dat 
je of fi lm doet of theater, of mu-
sical, televisie of opera. ‘Ik heb 
me bewust altijd willen bezighou-
den met alle disciplines en dat is 
me gelukt. Ik heb talent, denk ik, 
maar ik ben ook een heel harde 
werker. Mijn werk is niet mijn 
hobby. Het is geen noodzaak in 
mijn leven. Nu kan ik eigenlijk 
steeds meer kiezen wat ik interes-
sant en leuk vind.’
Door zijn leeftijd veranderen de 
keuzes. Films, bijvoorbeeld, doet 
hij nog heel weinig. ’Dat is een 
discipline waar niemand ouder is 
dan veertig, een jonge-mensen on-
derwerp. Nu doe ik vooral opera. 
In binnen- en buitenland, maar 
gek genoeg nooit in Amsterdam. 
Ik heb inmiddels in de hele we-
reld voor alle grote operahuizen 
gewerkt.’

Ateliers
Met zijn koffer vol ontwerpen reist 

Yan Tax naar de ateliers in Europa, 
Amerika en Australië. Soms is 
hij maandenlang op locatie. Als 
ontwerper heeft hij een dienende 
taak, zo heeft hij eens gezegd, hij 
werkt in dienst van de productie 
en regisseur. Dat is al een reden 
om intensief contact te houden 
met zijn medewerkers ter plekke. 
‘Ik heb een atelier in Wenen, in 
Amsterdam, Berlijn. Daar moet je 
steeds naar toe om te controleren 
of ze doen wat men wil. Gaan-
deweg de productie moet je vaak 
aanpassingen doen. Ik heb de lat 
hoog liggen, ben niet gauw tevre-
den en wil de kwaliteit blijven be-
waken.’

I k heb een atelier in Wenen, in Amsterdam, Berlijn. Daar moet je 

steeds naar toe om te controleren of ze doen wat men wil. 
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‘Een vriend uit Heerlen ging naar de kunstacademie en ik dacht: dat is 
misschien ook wel iets voor mij. Maar ik wilde mij, denk ik, ook afzet-
ten tegen Rolduc, de katholieke wereld waarin ik opgroeide. Dat moet 
de reden zijn, ik zou het anders niet weten.’ In 2011 komt hij in het 
nieuws als hij openlijk vertelt dat hij als jongen jarenlang misbruikt is 
door een leraar-priester op het seminarie. Nu houdt hij het deksel ver-
der op de put, zoals hij het zelf uitdrukt. 
Zeker is wel dat hij de creatieve kant niet van huis uit heeft meegekre-
gen. ‘Op de boerderij was het hard werken. Als ik er met een teken-
schrift was gaan zitten, zouden mijn ouders me gemaand hebben om 
eens te gaan helpen bij de koeien. Behalve de harmonie was er in het 
dorp niks van muziek, het lezen beperkte zich tot de Katholieke Illustratie, 
dus uit die hoek kwam het ook niet. Ik denk wel dat ik in het gezin altijd 
een beetje anders ben geweest dan de anderen. Wat me tegenstond aan 
het platteland, de omgeving waar ik opgroeide, was het bekrompene. Ik 
voelde dat er meer was dan het koren, de aardappelen en de suikerbie-
ten. De grote wereld was Amsterdam, de Randstad, daar gebeurde het.’
Tax doet toelatingsexamen als modeontwerper, maar maakt de kunst-
academie uiteindelijk niet af. Tijdens een stageplek in Brussel krijgt hij 
een aanbod om voor een aantal winkels te gaan werken als modeont-
werper. Hij grijpt die kans en blijft vijftien jaar in Brussel.
‘In het begin ging het alleen om winkels, maar later kwamen er steeds 
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koffer 

vol ontwerpen 

reist Yan Tax 

naar de ate-

liers in Europa, 

Amerika en 
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Hij heeft een vaste kern van medewerkers. ‘Die bestaat uit een aantal 
mensen waar ik iedere productie mee werk. Naaisters die me adviezen 
en tips kunnen geven. Je komt met eenzelfde regisseur vaak terug in 
hetzelfde operahuis. Dat maakt het werk makkelijker.’ 
Bij de keuze van de kleuren en stoffen gaat hij vooral op zijn gevoel af. 
Veel uitleg kan hij daar nooit over geven. Wel vindt hij het essentieel om 
de ontwikkelingen in zijn vakgebied bij te houden. ‘Er komen steeds 
nieuwe stoffen, nieuwe toepassingen. Het blijft altijd zoeken. Als er bij-
voorbeeld in Barcelona iets interessants op het gebied van stoffen is, 
dan ga ik erheen. Je moet enorm nieuwsgierig blijven, nieuwe ontwik-
kelingen blijven volgen, niet in kakken.’

Het ontwerp voor een productie moet meestal acht tot negen maanden 
van tevoren klaar zijn. ‘Ook in deze wereld is de bureaucratie ver door-
geschoten. Managers eisen dat alles voor de eerste repetitie klaar is, 
alles moet twee keer doorgepast worden. De meesten die de kostuums 
gaan dragen ken ik niet eens. Maar ik begin er niet aan voordat ik de 
acteurs überhaupt gezien heb. Als dat niet gehonoreerd wordt, dan wei-
ger ik de opdracht gewoon.’

Première
In Berlijn hebben drie operahuizen een aantal jaren geleden de ateliers 
samengevoegd. ‘Er is nu één gigantisch atelier. De planning is daardoor 
nog problematischer geworden. Ons werk staat in dienst van de infra-
structuur van dat bedrijf terwijl het andersom zou moeten zijn. Als er 
acteurs of solisten uitvallen, dan moet er meteen reservekleding zijn, 

dus het is wel te begrijpen dat de ateliers willen dat alles zo ver van 
tevoren klaar is.’
Musicals werken met een understudy, een vervanger, soms zelfs een 
tweede. ‘Als daar iemand ziek wordt, gaat het automatisch naar de eerst 
beschikbare understudy. Opera heeft bij elke productie nieuwe casts. 
Daar ben ik alleen bij betrokken als ik voor de ontwerpen gevraagd 
wordt. In Parijs bezocht ik eens een productie waar ik tien jaar eerder de 
kleding voor had ontworpen. Ik herkende mijn eigen ontwerpen bijna 
niet meer. In de loop der tijd hadden ze gewoon de gemakkelijkste weg 
gekozen.’
Van de kostuumontwerper wordt verwacht dat hij de première bij-
woont, maar Yan Tax houdt er zelf niet zo van. ‘Als je dan naar voren 
wordt gehaald als creatief team achter de productie, ziet het er vaak zo 
pijnlijk uit, vind ik. Het zijn mensen die niet gewend zijn om in de pic-
ture te staan. ’
Film is volgens hem net zo hiërarchisch georganiseerd als opera. ‘Maar 

Van de kostuumontwerper wordt verwacht dat hij de première 

bijwoont, maar Yan Tax houdt er zelf niet zo van.

YAN TAX
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Gerard van den Hombergh ( 1951) is 

gepensioneerd leraar basisonderwijs.  

Hij is actief als vrijwilliger bij het 

Wereldpaviljoen, Stichting Herberg 

Papilio en Cultuurpodium De Speelplaats. 

Hij schrijft regelmatig voor Buun.

Paspoort Yan Tax (Belfeld,1949)

Jan Tax - voor de grap veran-

derde hij zijn voornaam op de 

kunstacademie in Yan - werkt sinds 

de jaren zeventig als internationaal 

kostuumontwerper voor film, televisie 

en theater. Hij was betrokken bij 

meer dan vijftig films en tv-series, 

waaronder Het meisje met het rode 

haar, Willem van Oranje en Am-

sterdamned. In de jaren negentig 

verbreedde hij zijn werkterrein met 

musicals: van Cyrano - the musical 

tot Sunset Boulevard en Elisabeth. 

Sinds twintig jaar is hij vooral voor 

opera’s een veelgevraagd ont-

werper: van Die Lustige Witwe tot 

Parsifal. In 1991 werd hij door Eu-

ropaCinema uitgeroepen tot beste 

kostuumontwerper. Naar aanleiding 

van Cyrano - the musical werd hij 

in 1994 genomineerd voor de Tony 

Award. Voor Black Book (oorspronke-

lijk Zwartboek) van Paul Verhoeven 

werd hij in 2008 genomineerd voor 

de Duitse Filmprijs. In 2014 ontving 

hij de Oostenrijkse Muziekthea-

terprijs voor zijn betrokkenheid bij 

Elisabeth. 
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bij fi lm neemt men meer de tijd om over het product te praten. Alles 
moet wel klaar zijn. Ik kan na een draaidag niks meer veranderen. 
Opera is veel minder teamwerk. Bij opera en toneel heb je maar een 
paar dagen om alles door te spreken. Macbeth bijvoorbeeld, waar vijf-
honderd kostuums voor nodig waren, hebben we maar twee keer met 
de kostuums kunnen repeteren voor de première plaatsvond. De andere 
repetities vielen weg, omdat solisten als Placido Domingo en Anna Ne-
trebco bij de opening van het WK voetbal in Rusland gingen zingen, 
terwijl zij eigenlijk in Berlijn moesten zijn.

Rust 
Dat Tax nog steeds bezig is met zijn carrière heeft te maken met voldoe-
ning en waardering. ‘Maar ook met geld natuurlijk. Ik leef vrij royaal. 
Zolang ik het leuk vind en ze mij vragen doe ik het. Maar als ik een dik 
lot in de Staatsloterij zou winnen zou je een grote stofwolk zien en ben 
ik weg naar Italië. Ik denk dat ik niet ongelukkig word als ik niet meer 
zou werken. Maar de nieuwsgierigheid wint het nog van de wens, zeker 
in drukke periodes, om rust te zoeken. In 1992 hebben we in Piëmont, 
Italië, een groot huis gekocht, dat we helemaal naar onze smaak heb-
ben verbouwd. Het is een mooi vooruitzicht om daar te zijn. Wel raar 
eigenlijk: door de verstikkende en beperkte omgeving vroeger in Bel-
feld heb ik gezworen nooit meer op het platteland te gaan wonen. En 
nu, op mijn oude dag, zit ik in Italië, in the middle of nowhere, tussen 
de boeren.’
Yan Tax bezoekt Limburg nog regelmatig, vooral zijn zus Annelies. En 
hij leest graag over mensen uit zijn geboortestreek. ‘In Amsterdam heb 
ik regelmatig contact met Huub Stapel en Chantal Janzen. Als ik met 
hen samen ben spreken we ‘plat’. Toehoorders kijken ons aan van “Wat 
is daar aan de hand?”’

En dan komt Rolduc toch weer om de hoek kijken. ‘Het afzetten tegen 
de ervaringen op Rolduc is deep down de basis van mijn overlevings-
drive om gelukkig te worden. Voordat ik met Winnie was vluchtte ik 
in mijn werk, en dat heeft me ver gebracht. Het is eigenlijk pas met de 
komst van Winnie de positieve kant op gegaan, toen ik over de veertig 
was. Als ik “goed oud word” kan ik de kant op blijven gaan die ik met 
haar gekozen heb.’ 
Maar er zijn beperkingen. ‘Ik ben gewoon moe na een lange periode van 
huis zijn. Als ik in Italië ben dan wil ik niks liever dan met mijn honden 
wandelen en rust. Alles bij elkaar ben ik misschien zes weken per jaar 
hier in Amstelveen. Winnie heeft hier haar werk en ik ben steeds weg. 
Ik zou het heel erg vinden als ik nu te horen zou krijgen dat ik nog maar 
korte tijd te leven had. Daarom moeten we van dag tot dag leven. Het 
geheim van “goed oud worden” is nieuwsgierigheid. Ook al heb je geen 
zin, je moet jezelf dwingen om naar nieuwe dingen te kijken, je te infor-
meren en niet te snel deuren dichtgooien.’<

Opera is veel minder teamwerk. Bij opera en toneel heb je maar een 
paar dagen om alles door te spreken. 
honderd kostuums voor nodig waren, hebben we maar twee keer met 
de kostuums kunnen repeteren voor de première plaatsvond. De andere 
repetities vielen weg, omdat solisten als Placido Domingo en Anna Ne-
trebco bij de opening van het WK voetbal in Rusland gingen zingen, 
terwijl zij eigenlijk in Berlijn moesten zijn.

Rust 
Dat Tax nog steeds bezig is met zijn carrière heeft te maken met voldoe-
ning en waardering. ‘Maar ook met geld natuurlijk. Ik leef vrij royaal. 
Zolang ik het leuk vind en ze mij vragen doe ik het. Maar als ik een dik 
lot in de Staatsloterij zou winnen zou je een grote stofwolk zien en ben 
ik weg naar Italië. Ik denk dat ik niet ongelukkig word als ik niet meer 
zou werken. Maar de nieuwsgierigheid wint het nog van de wens, zeker 
in drukke periodes, om rust te zoeken. In 1992 hebben we in Piëmont, 
Italië, een groot huis gekocht, dat we helemaal naar onze smaak heb-
ben verbouwd. Het is een mooi vooruitzicht om daar te zijn. Wel raar 
eigenlijk: door de verstikkende en beperkte omgeving vroeger in Bel-
feld heb ik gezworen nooit meer op het platteland te gaan wonen. En 
nu, op mijn oude dag, zit ik in Italië, in the middle of nowhere, tussen 
de boeren.’
Yan Tax bezoekt Limburg nog regelmatig, vooral zijn zus Annelies. En 
hij leest graag over mensen uit zijn geboortestreek. ‘In Amsterdam heb 
ik regelmatig contact met Huub Stapel en Chantal Janzen. Als ik met 

YAN TAX



BUUN   227

DOOR HARRY LÜCKER

FOTO’S PRIVÉARCHIEF, PETER DE RONDE

historie

E
en bundel brieven geschreven in de 

jungle van (toen nog) Nederlands-Indië 

en dagboeknotities gekrabbeld in een 

zakagenda voor het jaar 1949. Ze geven een 

beeld van de Tegelse soldaat Jo Bedaux die

16 juni 1949 om het leven kwam in een land 

waar hij tot dan toe nauwelijks van had 

gehoord. In amper drie maanden tijd was hij 

van veelbelovend wielrenner soldaat geworden. 

Van jonge Tegelenaar die nauwelijks verder 

dan de grenzen van het dorp was geweest, 

wereldreiziger. En van een mens met nog 

een heel leven voor zich, een naam op het 

Nederlands ereveld Pandu te Bandung. 

vanuit de jungle
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hij steevast bovenaan in de uit-
slagen van de regiokoersen te 
vinden. Vooral voor Vinken heeft 
Jo bewondering. Zelfs diep in de 
jungle van Indonesië vraagt hij in 

brieven aan zijn familie te melden 
welke uitslagen Vinken rijdt. Zelf 
lijkt hij al enkele weken nadat hij 
in Indonesië is aangekomen de 
hoop op een succesvolle wielercar-
rière te hebben opgegeven. Op 24 
mei 1949 schrijft hij: ‘Ik hoor dat 
er weer in Duitsland gefietst gaat 
worden. Daar was ik graag bij ge-
weest, maar dat gaat nu eenmaal 
niet. En als ik terugkom is het 
maar de vraag of ik het nog kan. 
Ik geloof het niet, maar dat is dan 
nog te zien.’ In 1947 wint hij een 
van de etappes van de Zesdaagse 
van Tegelen en een jaar later een 
wedstrijd in Velden, een etappe in 
de Driedaagse van Belfeld. En in 
Baarlo komt hij eveneens in 1948 
bij het eerste kampioenschap van 
Limburg voor amateurs als eerste 
over de streep. 

Geen sportman maar 
militair
Het verhaal van Bedaux lijkt er een 
van een sportman te worden, maar 
dan wordt zijn leven op de kop ge-
zet. Ook voor hem wacht de mili-
taire dienst. Hij is een van de 95.000 
dienstplichtige soldaten die naar In-
donesië worden gestuurd. De jonge 
Tegelenaar die op dat moment nog 
thuis woont en nooit buiten de pro-
vinciegrenzen is geweest, wordt nu 
naar de andere kant van de wereld 
gezonden. De reis verloopt van Te-
gelen naar de kazerne in Oirschot 
en vervolgens naar Rotterdam waar 
hij op 25 maart wordt ingescheept 
op het schip Volendam. Als reisge-
zel gaat een kleine zakagenda mee 
waarin hij de adressen van familie 
en vrienden heeft geschreven en 
hij iedere dag de belangrijkste ge-
beurtenissen noteert. Zo ziet Jo op 
27 maart in de Atlantische Oceaan 
voor het eerst in zijn leven een haai 
zwemmen en passeert het schip ha-
vens van steden die hij tot voor kort 
alleen van zijn atlas kende. Zeker de 
eerste dagen op het schip lezen als 
een groot jongensavontuur, maar 
al snel wordt het leven op zee een-
tonig. ‘Niets dan water’, noteert hij 
meer en meer in zijn dagboek. Op 
donderdag 7 april houdt hij het op-
tekenen van de gebeurtenissen op 
het schip voor gezien met de noti-
tie ‘Rode zee snikheet’. Hij is niet 
eens tot 8 mei gekomen, de blad-
zijde waarop zijn geliefde Mia een 
opbeurend woordje voor hem heeft 
gekrabbeld. Zou hij het überhaupt 
ooit hebben gezien? 

Meer inzicht in het leven op het 
schip geven de drie brieven die hij 
er schrijft. Op 28 maart noteert hij 
over zijn vertrek hoe er in de haven 
van Rotterdam honderden familie-
leden van de soldaten op de kade 
staan om het schip uit te zwaaien. 

De reis verloopt 

van Tegelen 

naar de kazerne 

in Oirschot en 

vervolgens naar 

Rotterdam waar 

hij op 25 maart 

wordt ingescheept 

op het schip 

Volendam.
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Een foto zegt vaak meer dan duizend woorden, wordt gezegd. Maar dat 
geldt niet voor Tegelenaar Jo Bedaux (1928-1949). Van hem is eigenlijk 
maar één soort foto bekend. Die van een man in militair uniform met 

een baret op zijn hoofd. Wie niet beter weet zou zeggen dat de foto het 
verhaal vertelt van een jonge soldaat die voor zijn vaderland naar de andere 
kant van de wereld werd gezonden om daar de heldendood te vinden. Maar 
voor het verhaal van Jo Bedaux hebben we wel degelijk die duizend woorden 
nodig. Deze Jo was het jongere broertje van mijn oma, een 21-jarige jongen 
die de domme pech had dienstplichtig te zijn op het moment dat Nederland 
(zelf net bevrijd) een oorlog uitvocht om de opstandige kolonie Indonesië 
weer onder de duim te krijgen. 

Achttien brieven 
De duizend woorden voor zijn verhaal kwamen na het overlijden van mijn 
oma in juni 2017 tot mij. Het waren de eigen woorden van Jo, geschreven in 
achttien brieven die hij tussen 25 maart -de dag waarop het schip dat hem 
naar Indonesië bracht de haven van Rotterdam verliet- en 16 juni -de dag 
dat hij om het leven kwam- naar zijn familie in Tegelen stuurde. Mijn oma 
had de brieven zorgvuldig bewaard, samen met verschillende krantenknip-
sels waarin over haar broertje was geschreven. De brieven maken van Jo 
Bedaux geliefde van zijn meisje Mia, jongste zorgzame broer in een gezin 
van zeven, talentvol wielrenner en hondenliefhebber, maar geen soldaat. 
En toch is dat precies zoals hij altijd zal voortleven. 

Jo komt op 5 januari 1928 ter wereld in Tegelen, als zoon van de in Tilburg 
geboren Harrie Bedaux en de Tegelse Maria Cremers. Harrie is fietsenma-
ker met een eigen zaak, moeder Maria is verantwoordelijk voor de zorg 
over het grote gezin. Op 13 maart 1934 loopt ze ’s avonds aan de kant van 
de Venloseweg richting Drie Kronen als het noodlot toeslaat in de vorm van 
een 20-jarige Venlonaar die veel te hard rijdt en van de weg afraakt. Moeder 
Maria heeft geen schijn van kans, ze wordt geschept en overlijdt ter plekke. 
De chauffeur rijdt door. De zaak krijgt landelijke aandacht. Roekeloos rij-
den moet streng worden bestraft, zo klinken de pleidooien in verschillende 
kranten. De chauffeur wordt uiteindelijk gepakt en een half jaar later door 
de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden met een 
rijontzegging van één jaar. 

Het spreekt voor zich dat het ongeluk een enorme impact heeft op de 
6-jarige Jo. Zijn moeder is plotsklaps uit zijn leven weggerukt. Zijn oud-
ste zus, de 22-jarige Maria, neemt de zorg over het gezin over. Vader 
Bedaux heeft immers nog zijn eigen zaak en behalve Jo is er ook nog de 
zorg over diens twee jaar oudere gehandicapte zusje Fientje. Waar de an-
dere broers en zussen uitvliegen om een eigen gezin op te bouwen, blij-
ven vader Harrie en kinderen Maria, Fientje en Jo samen in de Beekstraat 
wonen. Daar komen ze de oorlog door en gaan ze na de bevrijding met 
nieuw vertrouwen de toekomst tegemoet. Jo is dan een sterke jonge 
man met een bijzondere aanleg voor wielrennen. In de naoorlogse jaren 
1947 en 1948 is hij een van de succesvolle amateur-coureurs in Noord-
Limburg. Samen met dorpsgenoten Jan Kuntzelaers en Hub Vinken is 
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het schip is vervangen door wacht-
diensten en het beveiligen van trei-
nen en konvooien in Pemalang on-
der een broeiende zon of in de felle 
regenbuien. Tot gevechten komt 
het niet. ‘Geen kop te zien, ik hoop 
dat het een tijdje zo blijft’, schrijft 
hij op 2 mei naar huis. In de jungle 
van Indië klinkt overigens opval-
lend vaak het Tegels dialect, met Jo 
zijn er nog acht Tegelenaren die er 
dienen, maar op 1 mei schrijft hij 
naar huis dat na een aantal over-
plaatsingen hij de enige overgeble-
ven Tegelenaar van zijn compagnie 
is. Wat is hij voor een soldaat? Aal-
moezenier Bodehuis omschrijft 
hem in een brief aan de familie 
Bedaux als ‘een zeer bescheiden, 
echt fijne jongen. Die niet op de 
voorgrond treedt, maar rustig zijn 
plicht doet en een goede kameraad 
is.’

Begin mei wordt hij met zijn een-
heid overgeplaatst naar een buiten-
post in Soemberhardjo. ‘Wat mij 
betreft blijven we hier. Ik lig hier 
goed, maar daar kun je toch niets 
aan doen. (…) Wij hebben hier ook 
een paar apen zitten, daar lach je je 
eigen kapot mee. Een mannetje en 
een wijfje en dat wijfje is een echt 
kreng. Zolang als ik in Indië zit 
heb ik nog niet kunnen zwemmen, 
maar dat komt er nog wel van als we 
de bergen in trekken.’ En aan zijn 
schoonbroer: ‘Zeg Leo, als ze jullie 
in Holland nog eens wijs willen ma-
ken dat die kerels hier geen wapens 
hebben dat is allemaal maar larie. 
Ze hebben ze wel hoor en goeie 
ook.’ Na enkele dagen zit zijn een-
heid toch weer in Pemalang en be-
gint het monotone leven weer. ‘Hier 
in Pemalang verveel je je kapot, er is 
niets te doen. Zaterdagmorgen zijn 
we op patrouille geweest toen heb 
ik een van de TRI gepakt (het In-
donesische leger, red), een majoor, 

hij had een dolk op zijn achterwerk 
hangen. Dat was weer een goede 
vangst. Er lopen hier genoeg van die 
kerels rond, maar die krijg je niet te 
pakken’, schrijft hij op 9 mei. 

Het gaat goed, alleen die 
rijst
De brieven die hij naar huis stuurt 
zijn schrijfsels vol optimisme. Het 
gaat altijd goed, hij komt er wel 
doorheen. Alleen die rijst, daar kan 
hij maar niet aan wennen. Om daar 
meteen aan toe te voegen dat dat 
dit op ten duur ook wel goed zal 
komen. Hij wil alles weten van het 
thuisfront. Heeft zijn zus Lies al een 
kind, hoe gaat het met de honden 
thuis en wordt de verjaardag van va-
der Harrie ook gevierd? Meer past er 
niet op de flinterdunne briefjes van 
de luchtpost. ‘Mijn briefje is weer 
bijna vol, ik moet ophouden met 
schrijven’, zijn standaard de laatste 
zinnen van zijn schrijfsels. Daar-
onder past nog maar net een groet 
‘vanuit het Verre Oosten’ en een 
‘dag Fientje’ voor zijn gehandicapte 
zus. Maar op 11 maart dienen zich 
veranderingen aan. De eerste dode 
is gevallen in de compagnie. ‘Hij 
kwam om bij een auto-ongeluk. Ze 
vlogen met volle vaart tegen een paal 
en toen nog tegen een andere auto. 
Ze rijden hier ook als gekken. Giste-
ren is die jongen begraven ik moest 
ook mee, ik zat bij de erewacht. (…) 
ik hoop dat het de laatste is’. En 
de jonge soldaat lijdt zwaar onder 
het uitblijven van post van thuis. 
‘Moet ik jullie soms smeken voor 
een brief ’, schrijft hij op een gege-
ven moment, niet wetende dat een 
groot aantal brieven vanuit Tegelen 
nooit aankomt en verloren gaat. ‘Ik 
kan er met mijn verstand niet bij dat 
je geen post van ons krijgt want ik 
schrijf toch geregeld Jo. Ik vind het 
toch ’n klein beetje erg dat ze jullie 
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En verder dat zijn familie zich geen zorgen hoeft te maken omdat al is 
gebleken dat hij aan boord ook in de kooi de slaap kan vatten. Dat hij vol 
bewondering naar de krijtrotsen van Engeland heeft getuurd, de kust van 
Frankrijk heeft gezien en in de Golf van Biskaje is aangekomen. ‘Daar 
was het een beetje woeliger en waren verschillende jongens zeeziek. Ik 
merkte niets als een beetje hoofdpijn.’ Twee dagen later vindt hij opnieuw 
tijd om een brief naar huis te sturen. ‘Gisteravond zijn we Gibraltar en 
Spaans Marokko gepasseerd. Jammer genoeg was het toen avond, maar 
toch was het mooi. Vandaag hebben twee jongens uit Tegelen voor de ra-
dio gesproken. Ik kreeg geen kans, er werden er maar een paar uitgepikt. 
Jammer he, maar misschien krijg ik de kans ook nog een keer. Gister-
avond heb ik rapport gekregen omdat ik na half elf ’t licht nog eens een 
keer aandraaide, maar ik heb er verder nog niets van gehoord. (…) Hier 
in de Middellandse Zee zie je ook vissen zwemmen, dolfijnen noemen 
ze die.’ Ook verhaalt hij in een brief van 8 april hoe het volwassen leven 
plots aanklopt. Zo moet hij voor het eerst zelf de was doen, althans dat 
wordt van Jo verwacht. Maar de jonge soldaat is slim. Aan zijn voorraad 
sigaretten die hij van het leger krijgt heeft de sportman niets, die worden 
dus geruild voor wasbeurten. Weet hij op dat moment wat er gaande is in 
het Indonesië? Nee, zo blijkt uit de brief die hij op 17 april schrijft. ‘Wat 
zeggen ze van Indië? Moeten wij nog lang daar blijven? De Amerikaan 
zal zich daar wel mee bemoeien, dat zeggen ze tenminste hier. Ik weet er 
geen snars van, je hoort hier zo weinig.’

Veel Tegels dialect in de jungle van Indië
Maar de oorlog is verre van voorbij wanneer Jo op 24 april voet aan land 
zet. Hij behoort tot het 425e bataljon infanterie, een eenheid die is gesta-
tioneerd in Midden-Java en uit louter dienstplichtigen bestaat. Dus staan 
de eerste zes weken in het teken van training. Het monotone leven op 
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Jo liep in de tweede groep van het 
voorste peloton toen er opeens een 
paar van die zo verraderlijke scherp-
schutters schoten’, schrijven de sol-
daten Hovens, Feijen Coopmans, 
Simons en Wijnhoven later aan de 
familie Bedaux. Vriend Louis Feijen 
komt in een andere brief erop te-
rug. ‘Ik kan het nog niet begrijpen, 
we waren tot de laatste minuut bij 
elkaar en dan te moeten zien dat je 
beste kameraad hier naast je moet 
sterven (…) Zijn oude pet heb ik hier 

altijd op mijn hoofd voor geen hon-
derd gulden zou ik die willen mis-
sen.’ In alle brieven die de familie 
krijgt wordt benadrukt dat Jo geen 
pijn heeft geleden, dat hij op slag 
dood was en dat God hem nu een 
plekje in de hemel heeft gegeven.

Jo Bedaux wordt in eerste instantie 
begraven op het soldatenkerkhof in 
Banjomas. Een militaire erewacht 
en enkele officieren zijn aanwezig. 
Zijn kameraden hebben kransen 
gekocht en de kist is bedekt met de 
Nederlandse vlag. Tot verdriet van 
de familie wordt hij niet naar Neder-
land overgebracht. Later wordt hij 
overgebracht naar het Nederlands 
ereveld Pandu te Bandung. Daar ligt 
hij tot op de dag van vandaag. Als 
soldaat. Want meer woorden over Jo 
Bedaux dan soldaat eerste klas van 

Harry Lücker (1982) werkte vrijwillig als 

programmamaker voor Omroep Venlo 

radio voordat hij in 2005 verslaggever 

werd bij De Limburger. De afgelopen 

tien jaar was hij stadsverslaggever Venlo, 

sinds juni is hij chef dag/nacht bij de 

krant.
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zo lang laten wachten op post. Ik was al overal geweest vragen of jij soms ’n 
verkeerd adres gegeven had, maar je had ’t toch goed gedaan Jo. We moeten 
maar hopen dat je gauw post mag ontvangen’, schrijft zijn zus Mia op 29 
mei. 

Die brieven die wel aankomen, doen de jonge Tegelenaar goed. Op 24 mei 
krijgt hij eindelijk weer post. ‘Jullie kunnen je wel indenken hoe blij ik was 
toen ik wat van jullie hoorde. (…) Nou met mij gaat het ook best hoor. Maak 
jullie eigen maar geen zorgen, ik rol er wel doorheen. (…) Donderdag gaan 
we hier van Pemalang weg, we gaan naar Poewokerto dat is hier 170 ki-
lometer vandaan. Ja, we maken hier nog verre reisjes.’ Hij zit zelfs weer 
toekomstplannen te maken. ‘Ik las hier in de Tegelsche Courant een artikel 
van mijn vertrek naar Indië en daar stond Mia bij als mijn verloofde. Maar 
nu wil ik me gaan verloven dus dat gaat al makkelijk. Praat er eens met Mia 
over als ze komt.’ 

Aan het einde van de training wachten nieuwe taken. Hij schrijft erover op 
13 juni. ‘Even heb ik de tijd om jullie een brief te schrijven. Hoe gaat het 
nog met jullie. Goed dat ik hopen mag, met mij is alles nog best dus laat 
maar waaien. Nu wat anders, jullie moeten maar niet ongerust zijn als jullie 
een tijd geen post van me krijgen. We moeten woensdag hier weg, waar we 
naar toe gaan dat weet ik niet, maar in ieder geval een eind uit de buurt. De 
bagage moeten we ergens achterlaten want waar we naar toe moeten daar 
kunnen geen auto’s komen. De wegen zijn daar allemaal kapot. Ik hoorde 
vertellen dat de post daar maar één keer in de maand weggaat, of het waar 
is moeten jullie maar afwachten. Waar we naar toe gaan moet een heel eind 
de bergen in zijn, daar is het wel niet zo heet als waar we nu liggen. (…) Zeg 
pap, we hebben hier een hond die heeft kleine hondjes gekregen. Aardige 
diertjes, maar de oude is zo kwaad als een leeuw als je er alleen maar naar 
kijkt. (…) Ik eindig nu met vele groeten uit het Verre Oosten en tot de vol-
gende brief.’ Vijf dagen later staat Jo in de Tegelsche Courant dat een groot 
verhaal brengt over de Tegelse soldaten in Nederlands-Indië. De jongens 
maken het goed, schreef de verslaggever. Maar dat klopt niet. Bij het ver-
schijnen van de krant is Jo al twee dagen dood. 

De dodenweg
Op 15 juni bezoekt Jo nog de heilige mis, bij het ochtendgloren op 16 juni 
vertrekt hij met zijn bataljon. De route loopt van Wonosobo naar Pasuran, 
later bekend als de dodenweg. Jaren later verhaalt Helmonder Marius 
Kanters erover in het Nieuwsblad voor Helmond. ‘Jo en ik maakten deel uit 
van een groep van zo’n 45 man. We gingen eerst een beruchte rivier over, 
hand in hand. Daarna een slingerweg op tussen de heuvels door. De weg 
lag bezaaid met bomen en overal zaten kuilen. Aan beide kanten van de weg 
konden ze zitten, je wist niet waar je kijken moest. Toen werd het stil. En je 
wist, als het echt stil werd, als je geen vogels meer hoorde en de hele wereld 
stilstond, dan kon je er donder op zeggen dat er ellende kwam.’ 

De ellende komt van alle kanten. ‘Het einde van de gevaarlijke weg was al in 
zicht. Nog een gevaarlijk stukje en we waren op de plek van bestemming. 
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Cordes-sur-Ciel is een middeleeuws dorp (bastide) in 
het zuidwesten van Frankrijk. In 2014 werd het tot 

het meest geprefereerde dorp gekozen door en voor de 
Fransen. Deze parel der bastides in La Douce et Belle 
France, op de heuvel genaamd Puech de Mordagne, l igt 
in het Toscane van Frankrijk, aan de rand van le Triangle 
d’Or en de oudste wijngaarden van het land. Kijk, dat leek 
ons de per fecte plaats voor onze toekomstplannen. 
Op 7 juli hebben we champagneflessen gesabreerd 
op ons achtjarig jubileum. We doen alles zelf, met z’n 
tweetjes: ontvangst van de gasten, het prepareren van de 
diners, onderhoud en reinigen van de kamers tot aan alle 
renovaties toe, wat ons zéér goed bevalt. 
Onze gasten komen uit de hele wereld, van Japan tot 
Argentinië, van Zuid-Afrika tot Alaska en van Nieuw-
Zeeland tot Nederland. 
Vorig jaar ontvingen we 36 nationaliteiten. In het begin 

van ons avontuur ontdekten we dat de General Manager 
van een Ritz-Carlton hotel drie dagen op rij bij ons had 
gedineerd. We kregen een lange vijfsterrenrecensie op 
Tripadvisor. Voordat wij naar Frankrijk togen, hadden 
we een cafeetje in de binnenstad van Venlo. Toen in 
2007 de rookwet van kracht werd, liepen de omzetcijfers 
dramatisch terug. Tja, dan moet je iets verzinnen voordat 
het te laat is, Frankrijk dus. In juli 2010 zijn we vertrokken. 
Christianne gaat regelmatig naar Venlo om haar moeder, 
kinderen en kleinkind te bezoeken. Nico gaat er alleen in 
januari enkele weken heen.
Veel mensen romantiseren dat wat wij doen. Maar het is 
keihard werken in een  keiharde business. Vooral in het 
hoogseizoen zijn werkdagen van meer dan vijf tien uur 
geen sinecure. Toch zijn wij erg tevreden over en met ons 
werk, in een super mooie omgeving bovendien. 
Moeilijk om het meest favoriete gerecht te kiezen, maar 
omdat we in de Foie Gras-regio wonen: Boudin Blanc au 
Foie Gras.’

Christianne Zeelen (Venlo, 1956) en Nico Thomassen (Venlo, 1962) | 

La Maison au Puits in Cordes-sur-Ciel (Frankrijk)   

   ver
     de Kook 5

‘ La Maison au Pui ts  i s 
een Chambres d’Hôtes 

met  Table d’Hôtes. 
Midden in ons hu is  i s 

een put  (pui ts ) ,  vandaar 
de naam. Het  i s  een 

B&B,  maar we ontvangen 
ook gasten die n iet  b i j 

ons logeren.  B i j  Table 
d’Hôtes z i t  iedereen 

aan één grote tafe l  met 
hetze l fde menu voor  een 

vaste pr i j s .  Met  deze 
formule hebben we een 

regionale gastenkr ing 
opgebouwd. Daaronder 
Engelsen,  Neder landers , 

Be lgen en Dui t sers 
d ie h ier  een 

tweede huis 
hebben of 

permanent 
wonen.

234   BUUN

 

mensen

 

Christianne Zeelen (Venlo, 1956) en Nico Thomassen (Venlo, 1962) | 

La Maison au Puits in Cordes-sur-Ciel (Frankrijk)   

   ver
     de Kook 5



BUUN   237

DOOR RENÉE VERCOULEN

FOTO’S ARCHIEF VAN

BOÉREBROÉLOFSGEZELSCHAP 

FESTINA LENTE

Festina Lente, de personeelsvereni-

ging van de gemeente Venlo, organi-

seerde in 2018 de Boérebroélof. 

Renée Vercoulen, medewerkster van 

de gemeente, speelde als broéd één 

van de hoofdrollen.

Speciaal voor Buun blikt ze terug.

Broéd: 

Hoe het echt isHoe het echt isHoe het echt isHoe het echt is
IN DE ONECHT
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een podium met vijfendertig onervaren mensen had toch echt oefening no-
dig. Het napraten was niet minder gezellig en creëerde een steeds hechtere 
band binnen de groep.

Professioneel
Een jaartje meedraaien binnen de Boérebroélof gaf tevens een inkijk in de 
professionaliteit van vastelaovesvereniging Jocus. Ik was onder de indruk. 
Niets werd aan het toeval overgelaten. Dit bleek wel uit ons bezoek aan 
één van de bouwavonden, waar tot in detail instructies werden gegeven 
over de opbouw van het nieuwe decor voor het Boéremoosbal, een heuse 
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Vier weken lang, 24/7 leven als Broéd van de Boérebroélof in Venlo en verbon-
den worden in de onecht. Leven in een roes. Het was een groot toneelstuk, 
maar het voelde als echt. Maar goed dus dat ik me door vrienden, familie 
en collega’s had laten overhalen om voor de hoofdrol te gaan. Ik twijfelde. 
De spotlight is niet mijn ding, maar hé, deze kans kreeg ik maar één keer. 
Ik genoot van de tijdelijke status en was zelfs teleurgesteld als ik, zonder 
toer, niet herkend werd.

Trouwkleed
Vanaf moment één zat ik er helemaal in. In de zomer zat ik al in Boérebroélof 
stemming. Want ja, de voorbereidingen voor een onechte bruiloft duren 
minstens zolang als voor een echte. Dit begon met het uitzoeken van mijn 
trouwkleed. Wat ik wilde was de vraag. En eerlijk is eerlijk, het voelde wat 
onwennig. Ik had er niet bij stil gestaan dat ik daar helemaal mijn eigen 
draai aan mocht geven. De hulp en vele adviezen leidden tot het perfecte 
resultaat: een lang zwart kleed, met hoge taille en fijne details.

Repetities
Na de zomer stond echt alles in het teken van de Boérebroélof. Het begon met 
wekelijkse repetities. Iets waarvan ik me in het begin afvroeg waar dit voor 
nodig was. Zo moeilijk kon het toch niet zijn om het ‘Holladiejee’ te zingen? 
Inmiddels ben ik overtuigd. Zelf groeide ik in mijn rol en het sjoenkele op 
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boerenschuur. Die avond besefte ik des te meer hoe groot het feest in Venlo 
gevierd wordt en hoeveel mensen er bijdroegen aan onze perfecte bruiloft 
op boerendinsdag. 

Kinderboek
Aangezien ik de Boérebroélof maar één keer in mijn leven vanuit de hoofdrol 
mee zou maken, wilde ik er vanaf het begin alles uit halen. Zo bracht ik mijn 
allereerste kinderboek uit, Boérebroélof mit Cielke en Baer. Het was dé kans om 
een van mijn dromen uit te laten komen. Het speelde al zolang in mijn 
hoofd, maar ik had genoeg excuses om het niet te doen. Geen tijd, geen 
idee hoe dit aan te pakken. Mijn rol als broéd stimuleerde me. De reacties 
vond ik bijzonder en overweldigend. Ik was trots op mezelf, wellicht biedt 
dit een opstap naar meer. 

Zelfvertrouwen
Zo heb ik meer geleerd vanuit mijn rol als broéd. Het is goed om je eigen 
grenzen af en toe te verleggen, keuzes te maken waar je eigenlijk onzeker 
over bent. Zoals eerder aangegeven, ik stond niet graag met mijn snot 
vooraan. Maar het heeft me meer zelfvertrouwen gegeven. En het heeft 
me nog meer doen beseffen hoe bevoorrecht je als Venloos maedje bent, 
wanneer je de rol van broéd mag vervullen. Het feest brengt vreugde, emotie 
en herkenning. Een rondtoer langs bejaardenhuizen en bewoners van 

We liepen polonaises 

met rolstoelen, 

zongen samen uit 

volle borst de liedjes 

van vroeger

Hoe het echt is
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Gejoel
Nog specialer was het dat de prins, na een spontane uitnodiging op een van 
de vele feestjes waar we elkaar tegenkwamen, op de dag van de trouwerij 
’s morgens vroeg bij me op de stoep stond met een fles Schrobbelèr. 
Om de keel nog even te smeren en mij, de bruidegom en de rest van het 
boerengezelschap een fijne dag te wensen. Ik besefte die ochtend dat een 
bijzondere periode aan het einde van de dag voorbij zou zijn. Mijn tuin 
stond vol boeren en boerinnen. De zon scheen, heel Venlo kleurde zwart en 
wit. Aan het einde van een lange optocht, betraden we onder luid applaus 
en gejoel het stadhuis. Tot ver in de Vleesstraat stond volk. “Kómme die 
allemaol veur ôs?” vroegen Rob en ik ons af. 

’t Is gedaon
De dag vloog voorbij. Klokslag twaalf uur zette Rob zijn bolhoed en ik 
mijn toer af. ’t Is gedaon. Anderhalve week lang heb ik uitgeput op de bank 
gelegen en alle belevenissen mijn gedachten laten passeren. Geen enkele 
status of rol meer, het leven werd weer zoals het altijd was geweest. Met 
de Boérebroélof 2019 mag ik als Ermen Tak nog één keer door het leven als 
broéd. Het zal anders zijn, maar ik zal achter de schermen genieten van een 
herinnering die ik voor altijd bij me zal dragen. <

Renée Vercoulen (1985) werkt bij Bibliotheek 

Venlo als teammanager publieke dienst. 

Haar vrije tijd steekt ze in het schrijven van 

teksten voor diverse doeleinden, artikelen en 

kinderverhalen.

Ik besefte die 

ochtend dat een 

bijzondere periode 

aan het einde van 

de dag voorbij zou 

zijn.
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Maria Auxiliatrix leverde ontroerende momenten op. We liepen polonaises 
met rolstoelen, zongen samen uit volle borst de liedjes van vroeger en we 
maakten grappen. Bewoners bloeiden op. Ik stond mijn broédegôm Rob 
zelfs even af, omdat een vrouw van ver boven de tachtig een oogje op hem 
had. Een aantal intensieve dagen, maar vooral bijzonder. Ook dit was 
Boérebroélof.

Aovend van de Zwarte Drek
De laatste vier weken voor de Boérebroélof stonden er ruim zestig optre-
dens en bezoeken op de planning. Er leek een aantal rustmomenten in 
het schema te zitten. Maar voor het bruidspaar waren er altijd wel ex-
tra gelegenheden waar we verwacht werden. Zo kregen we voorafgaand 
aan het Boéremoosbal een onderscheiding van de Raod van Elf van Jocus. 
Het slotstuk was dé trouwerij op een markt vol sjiek geklede boeren en 
boerinnen. Maar als je het mij vraagt was dit niet hét hoogtepunt van de 
hele boerenbruiloftsperiode. Juist de mix van officiële voorstellingen en 
spontane momenten maakt de Boérebroélof tot een totaalbeleving en een 
onbeschrijfelijk bijzondere gebeurtenis. De zogenoemde Aovend van de 
Zwarten Drek was een van de hoogtepunten. Op een doordeweekse dag, 
om twaalf uur ’s nachts, bezetten we in gezelschap van een joekskepèl 
het huis van Prins Herm I. 



Door Joris Heemskerk   foto’s egon notermans, arcHief rob frey
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Gore is back Tr io  v roege r  en  nu:  r e ch t s  Rob  Fr ey  in  1992 en  in  2018.

Een band die ten onder gaat aan ruzies en creatieve uitput-

ting, maar voortleeft in de harten van een wereldwijd netwerk 

van diehard fans. Nu zijn ze terug, met een tour en een nieuw 

album. Maak kennis met Gore, misschien wel de meest legen-

darische, bejubelde én beruchte band die deze stad ooit ge-

kend heeft. Alleen… (bijna) niemand weet dat.

muziek

De revanche van Venlo’s meest luidruchtige band

Onvervalste, jeugdige provocatie. Dat 

is in de jaren tachtig de reden voor 

de oprichting van een Venlose band. Een 

band met het talent om een ongehoorde 

bak herrie te maken en daarmee wereld-

wijde successen te beleven. 

Gore is back

244   BUUN

De revanche van Venlo’s meest luidruchtige band
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eerste edities van het Zomerpark-
feest. Maar het is zeker ook het lot 
van de actieve Venlose kraakbewe-
ging die zich ophoudt in Pand 24 
in de Sint Martinusstraat en in de 
Heutzstraat, waar het enigszins 
anarchistische podium Bauplatz 
het levenslicht ziet.
Ook landelijk wordt het Venlose 
tumult  opgepikt. Dichter Bart 

Chabot schrijft voor muziekkrant 
OOR een artikel over Bauplatz en 
de activiteiten eromheen met de 
even onheilspellende als stereo-
typerende titel: Angst & Walging in 
Venlo. Frey: ‘Ook Gore werd maar 
al te graag gelabeld als een expo-
nent van die typische jaren tachtig 
met Venlo als grauwe, provinciale 
stad. Het Nolensplein, de Duitse 
reclameleuzen, niet bepaald wat 
je noemt een thuisgevoel. Maar 
dat liet ons koud, we hebben met 
Gore nooit een refl ectie van die 
sfeer proberen na te streven.’

Provocerende explosiviteit
De katalysator die bassist Rob 
Frey (22 jaar), drummer Danny 
Arnold Lommen (18) en gitarist 
Pieter de Swart (18) drijven tot de 
tot dan toe ongehoorde bak her-
rie, is simpelweg gestoeld op de 
drang tot provoceren. Provocatie 
door middel van keiharde volu-
mes, heavy metal gitaren, zware 
bassen en allesverslindende, ko-
lossale drums. Het is een explo-
sieve mix waaruit elke melodie is 

geschrapt, waar geen ruimte is 
voor vocalen of solo’s en slechts 
een op ritme gestructureerde 
muur van geluid overeind blijft. 
Elke nuance of neiging tot refl ec-
tie compleet dichtgemetseld. 

De oorsprong van die sound ligt 
ergens midden jaren zeventig. 
Een jonge Rob Frey ligt in zijn 

bed aan de Oranjestraat, op een 
steenworpafstand van het grote 
rangeerterrein dat middenin de 
stad ligt. Gebiologeerd ligt hij 
wakker, luisterend naar het conti-
nue gesnerp en gejengel waarmee 
de treinwielen langs kromme rails 
worden gedirigeerd. Hij probeert 
structuur te ontwaren in dat he-
meltergende, zogenoemde boog-
geluid. Onmogelijk. Het nestelt 
zich in zijn jonge hoofd en gaat 
er nooit meer weg. Het is dan ook 
geen toeval dat Gore vele jaren 
later juist muziek maakt die veel 
doet denken aan dat ongemakke-
lijke geluid van trekkend metaal 
en krijsend staal. 

De wapenfeiten
Gore maakt snel en luidruchtig 
naam met de albums Hart Gore, 
Mean Man’s Dream en Live. Na dat 
derde album stapt eind 1987 gi-
tarist en oprichter Pieter de Swart 
op wegens ‘creatieve onvrede’. In 
1988 produceert meesterproducer 
Steve Albini het internationaal ge-
prezen dubbelalbum Wrede. Een 

ook Gore werd maar al te graag gelabeld als een 

exponent van die typische jaren tachtig met Venlo 

als grauwe, provinciale stad.
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April 2018. De schok is voelbaar als het internationaal 
gerenommeerd metalfestival Roadburn aankondigt dat Gore in 2019 
op zijn podium zal staan. Het extreme deel van de muziekscene siddert 
en terwijl de jubelwind gaat liggen denkt iedereen: Gore terug? Een 
reünie van die legendarische Venlose band? Hoe de fuck? Ondertussen 
denk ik: dit is een fantastisch verhaal voor de Buun. 

Ik bel Rob Frey, de bassist van de band. In eerste instantie krijg ik hem 
niet te pakken, hij beantwoordt mijn voicemail ook niet. Blijkbaar 
windt het feit dat de Buun interesse toont in een aanstaande Gore-reü-
nie hem nauwelijks op. Ik laat het even rusten maar besluit dan dat hij 
daarin zeer ongelijk heeft. Ik probeer het nog een paar keer, uiteinde-
lijk belt hij me terug. Frey is inderdaad erg sceptisch. Maar ik weet hem 
te overtuigen: een Gore-reünie en een nieuw album? Na al die jaren? En 
of dat in de Buun moet!

Het zeurt en het wringt
We spreken af bij Frey thuis. De ontvangst is gastvrij. Frey blijkt een 
goedlachse, welbespraakte toffe peer. En niet onbelangrijk: hij heeft 
een goed verhaal, zit vol anekdotes en zijn levensweg is allesbehalve 
standaard. Toch irriteert het gesprek me. Deels veroorzaakt door Freys 
neiging alles dood te relativeren; ‘Gore legendarisch? Ach, als men 
dat zegt, …’ en: ‘Gore als soundtrack van die grauwe jaren tachtig in 
Venlo? Dat was nooit mijn intentie’. Mede door Freys dwaalsporen en 
mijn gebrek aan focus om een rode draad te ontwaren, schiet het niet 
op. Al mijn voorzetjes tikt hij breed of terug en maar zelden schiet hij 
ze tussen de palen. 

Het is een oriënterend gesprek, maar na afl oop ben ik bekaf. Ik denk 
aan Freys constante, gulle lach, zijn wegwuifgebaren en down-to-earth-
karakter en ik merk dat die laconieke indruk bij mij zeurt en vooral: 
het wringt. En juist daar bevindt zich uiteindelijk de ingang naar een 
doelgericht gesprek: de zoektocht naar daar waar het wringt. Want dat 
is een rode draad door Freys leven en ook door het bestaan van Gore, 
dat uiteindelijk toch zijn band is.

Angst en walging in Venlo
Reis mee naar de roerige jaren tachtig, want dat is belangrijk om dit ver-
haal te waarderen zoals het is. Venlo is, zoals vele andere provinciestad-
jes, een verveelde mengelmoes van grauwe vergezichten, harde realiteit, 
weinig fantasie en al helemaal geen grote dromen. ‘Doot maar normaal 
jông!’ Wie in Venlo het lef heeft te dromen zal op den duur besluiten 
zijn heil elders te zoeken, dan wel zich te schikken naar de mores van 
de middelmaat. Dat is het lot van de ‘stationsjeugd’ in de jaren zestig, 
het OOC in de Heutzstraat van de jaren zeventig en de daarop volgende 

GorEGorEGorEGorEGorE
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Brandende kruizen 
Er wordt maar liefst drie jaar in-
tensief op Lifelong Deadline ge-
tourd, waarbij het optreden op het 
Venlose Zomerparkfeest in 1995 
voor enige opschudding zorgt. 
Gore sluit de zondag af en het fes-
tival ontkomt ternauwernood aan 
een catastrofe als de vlammen van 
twee met teer ingesmeerde bran-
dende kruizen aan weerszijde van 
het podium naar de luifels dreigen 
over te slaan. Frey praat chaotisch 
over die tijd en springt van de hak 
op de tak. Hij spreekt over z’n ver-
blijf in Los Angeles, inwonend bij 
hardcore-god Henry Rollins, die 
Frey doet inzien dat hij het ego 
mist dat ook in de underground-
scene onontbeerlijk is. Hij vertelt 
over Steve Albini, Mr. Cool, die 
tijdens de opname van het epische 
Wrede een van Gore’s grootste fans 
blijkt. Over Sonic Youth, Swans, 
Butthole Surfers, Bad Brains en al 
die andere legendarische namen 
die geen grip kregen op that Dutch 
outfit, dat op festivals weliswaar 
meestal als opener fungeerde 
maar toch a very hard act to follow 
bleek. En natuurlijk over albums 
als Mean Mans Dream en Wrede die 
in polls van muziekfreaks opdo-
ken naast Freys eigen favorieten 
als It’s Alive van The Ramones en 
Junkyard van The Birthday Party.

Rollins en illustere indie-groothe-
den zoals Steve Albini zijn dege-
nen die de rauwe kracht van Gore 
herkennen en de band uit Venlo 
voor internationale tournees uit-
nodigt. En zo raakt de complete, 
internationale hardcore scene 
overdonderd door de keiharde 
instrumentale metal van het Ven-
lose trio. De reeks door Gore 
beïnvloedde bands die tegen-
woordig dwars door Nederland en 

over de wereld touren is niet meer 
op twee handen te tellen. Gore 
verkocht geen miljoenen albums 
en scoorde absoluut geen top 
10-noteringen in hitlijsten, Gore’s 
invloed is vooral in de extreme, 
independent muziekwereld merk-
baar, daar waar vooral de mate van 
vernieuwing en durf tellen als een 
indicatie van succes. 

De revanche
Wie op internet enkele minuten 
grasduint, komt prachtige com-
mentaren tegen over Gore. Tom 
Fowler, bijvoorbeeld, plaatst op 
YouTube de volgende opmerking 
bij een live-registratie van een 
optreden in Ljubljana, 1987. ‘This 
is, without a doubt, one of the great-
est things I’ve ever seen. Since hearing 
Gore, I’ve thrown out/sold 90% of my 
record collection.’ De Joegoslavische 
federatie is op dat moment bezig 
uiteen te vallen en de reactie van 
het publiek doet vermoeden dat 
Gore er die avond het laatste zetje 
toe gaat geven. Nog steeds is er 
wereldwijd een klein leger adep-
ten dat de naam Gore hoog houdt. 
En het is wel duidelijk wat hen 
trekt als in voorgenoemde clip de 
band zich schrap zet in een hyp-
notiserende bulldozer riff. Een 
reuzen-raga, een groove diep als 
de Grand Canyon. Oer-energie, 
natuurlijk dynamiet. Duivelsge-
zang uit roest en gloeiend staal. 
Het schroeit, spartelt, krioelt en 
vecht. Het baadt in zweet maar 
bovenal: het wringt.

Na acht albums slaat Frey in 1996 
het boek Gore dicht. ‘Toentertijd 
vond ik dat ik het al te lang had 
doorgetrokken, succes valt nooit 
te prolongeren en op een zeker 
moment ben je er klaar mee. Dan 
val je op z’n best in herhaling, tot-

oer-energie, 

natuurlijk 

dynamiet. 

Duivelsgezang 

uit roest en 

gloeiend staal.
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epos dat zich uitstrekt over vier gigantische nummers en tachtig mi-
nuten. Vooral de kunstcritici in de Verenigde Staten zijn lyrisch. Begin 
1989 stapt ook drummer Danny Lommen uit de band. Hij begint een 
rechtszaak tegen Frey op beschuldiging van oplichting, die in 1992 ge-
seponeerd wordt. Frey denkt terug aan die tijd zonder wakker te lig-
gen. ‘Er is niks verloren gegaan. Ruzie heeft ook z’n functie en dat 
het niet allemaal peace and love is dien je te weten, want anders krijg je 
ermee om de oren!’ 

Frey gaat door met een nieuwe incarnatie van Gore, met gitarist Johan 
van Reede en drummer Bardo Koolen. In 1992 verschijnt een nieuw 
dubbelalbum, Lifelong Deadline. Frey: ‘Dat is een prestigieus en 
vooral ook pretentieus album dat geheel in lijn met dergelijke intenties 
hopeloos de mist in is gegaan. Ten eerste was er mijn eigen bewijs-
drang, om als enig overgebleven oerlid alle voorgaande samenstellin-
gen te vermorzelen en ten tweede moest dat met een nog grootser en 
completer geluid dan die epische voorganger Wrede. Dus sleepte ik er 
alles bij wat mijn megalomane ik maar kon bedenken. Een twintigkop-
pig koor, piano’s, violen, noem maar op. Het werd een zogezegd ze-
venkoppig monster dat ik niet getemd kreeg. Althans niet in de studio, 
live op het podium bleek het prima te werken. Maar als album? Totale 
bagger!’ 

GorE



tuigd met meer dan alleen maar 
nostalgie bezig te zijn. We beslo-
ten er een producer bij te betrek-
ken die de zaak veilig zou kunnen 
stellen.’ Het trio komt vrij snel en 
unaniem uit op Terry Date. Een 
Amerikaanse top-producer die 
met bands als Pantera, Slayer, 
Limp Bizkit en Slipknot meer dan 
een handvol klassiekers op zijn 
naam heeft staan. Frey: ‘Daar-
mee werd een eventuele reünie 
plots een logisch gevolg, waarbij 
de eer van het finale zetje aan Jo-
han Hauser (programmeur van 
Grenswerk – red.) toekomt, die 
uiteindelijk ook met het contact 
voor het Roadburn festival op de 
proppen kwam.’ Het album staat 
gepland voor begin 2019, in april 
is de première op het Roadburn 
Festival in 013, Tilburg. Daarna 

volgt er een aantal zomerfestivals 
en sluit Gore de reünie af met een 
clubtour.

Zijn we dan eindelijk uitgewron-
gen? Frey, met ‘n brede glimlach: 
‘Het blijft vreemd, en druist in 
tegen mijn overlevingsmodus 
die me altijd heeft voorgehou-
den nooit terug te keren naar wat 
je achter hebt gelaten. En dus 
wringt het onveranderd en is het 
volstrekt bizar. Een beetje alsof je 
met een vrouw afspreekt waarmee 
je vijfentwintig jaar geleden een 
affaire hebt gehad. Je weet dat er 
niets is veranderd en tegelijkertijd 
alles.’<
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Joris Heemskerk is creatief marketings-

pecialist. 
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dat je het riedeltje dat je steeds bekender begint voor te komen niet 
meer kunt horen. Maar aan de andere kant en achteraf beschouwd ben 
ik er nu niet rouwig om. Want dan was dit staartje waarschijnlijk aan 
onze neus voorbijgegaan.’ Met ‘dit staartje’ doelt Frey op de reünie, die 
tot stand komt door de volhardendheid van gitarist Johan van Reede. 
Van Reede, voor wie in 1992 na twee jaar repetitie en twaalf weken stu-
dioterreur het Lifelong Deadline debacle het eerste wapenfeit wordt, rea-
liseert zich dat het beter moet, en kan. Hij loopt jarenlang met het idee 
om het album te restaureren en te remixen. Een wens die pas twintig 
jaar later in vervulling gaat als hij in de zomer van 2015 de analoge 
banden ophaalt. Frey: ‘Hier zijn ze, ga je gang, zei ik. Maar reken niet 
op mij. Totdat ik de kale, gestripte versies van Johan hoorde. Ik waande 
mij plots exact daar waar ik vijfentwintig jaar terug de verkeerde af-
slag had genomen. Het monster volledig gesloopt en van alle ballast 
ontdaan. Wat overblijft is veertig minuten muziek in tien nummers die 
voorbij donderen als zit het laatste oordeel hen op de hielen, wat niets 
minder dan de waarheid is. Het is dan ook geen Lifelong Deadline meer 
maar Lifelong Revanche.’

Uitgewrongen?
Een andere titel dus, inclusief het besluit om het album niet zelf te 
produceren. ‘Nu we echt op stoom kwamen, raakten we ervan over-

GorE

Discografie Gore
1986: Hart Gore (Eksakt records)

1987: Mean Man´s Dream (Eksakt records)

1987: Gore / Henry rollins Live (Eksakt records)

1988:Wrede (the Cruel Peace) (Megadisc records)

1992: Lifelong Deadline (Armageddon records)

1995: Gore + Henk: rots In Waterland 

1996: slow Death (Messback Music)
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foto Peter de ronde

 

‘Dit gedicht van de journalist-dich-
ter Cor Deneer (1917-1976) prijkt op de 

voorgevel van het voormalige pand van het 
Dagblad voor Noord-Limburg. Daar werd toen 

De Krant geschreven, getypt, gezet en gedrukt. 
Het is een dichterlijk verslag van de nachtelijke 
deadline- en persbeslommeringen. De drukpers: 

een metalen monster, dat siddert, giert en fluit en 
“klappertandend haar kranten spuit”. Duizenden 

artikelen zijn hier ter perse gebracht. En toch. 
Niet het gedrukte vol van haast en luide 

actualiteit, maar een enkel gedicht, 
zoals dit, zal blijven: muur- en 

waardevast en stil.’

poëzie

WaltHer HerMans (81) 

Voormalige drukkerij en 
werkruimte Dagblad 

voor Noord-Limburg

Gedicht Nachtdienst: Cor Deneer
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door Thijs Pennings

foto’s PeTer de ronde

politiek

het

Vera Tax 
effect

de opkomst 
en val 

van een 
politiek 

zondagskind
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I – de opkomst

Ik weet het, er zijn drie wethouders vertrokken de voorbije coalitieperiode. Het is 
met afstand de meest turbulente tijd in de naoorlogse Venlose politiek. Alleen al 
over het parkeerdebacle kun je een Buun vol schrijven. Het interview dat we bij 
Omroep Venlo daags na zijn vertrek met Henk Brauer hebben, is een instant klas-
sieker. De keukentafel, de bitterkoekjes, het wegrijden op zijn motor aan het eind.
We weten allemaal dat het daar niet bij gebleven is. Na een adempauze van een 
half jaar is daar het miljoenentekort op de zorg, dat sindsdien als een grauwsluier 
boven het stadhuis hangt. Deze keer zijn er in het college van burgemeester en 
wethouders twee slachtoffers te betreuren. Ik twijfel er niet aan dat 24 mei 2017 
ook voor Wim van den Beucken een heel vervelende dag is.

Toch is dit geen verhaal over Wim van den Beucken en geen verhaal over Henk 
Brauer. Dit is het verhaal van Vera Tax, geboren op 8 februari 1972 in Venlo.

‘Bij ons thuis was politiek eigenlijk niet aan de orde. Toch voelde het 
heel vanzelfsprekend, zoals ik erin ben gerold. Ik was zo’n jongere die 
vond dat ze weg moest uit Venlo. De Randstad, daar gebeurde het. Na 
mijn opleiding ben ik in de Randstad gaan werken en wonen. Toen 
was ik daar en vond ik het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Dus terug 
naar Venlo. Maar, dacht ik toen, dan moet Venlo wel progressiever 
zijn. Ik vond Venlo een conservatieve stad, zeker voor jonge mensen. 
Dus wilde ik actief worden. Ik ben gewoon begonnen.

Het meest concrete dat me echt triggerde, was een debat over het pop-
podium. Ik was in die tijd werkzaam bij Perron55 en toen al werd er 
gesproken over een nieuw poppodium in de binnenstad. Een politieke 
fractie kwam met het voorstel om dat onder het Nolensplein te bou-
wen, zodat niemand last zou hebben van het geluid. Toen dacht ik: “O 
nee, wat een kans, een poppodium in het centrum, voor jonge mensen. 
Dat gaan ze toch niet begraven.” En daarmee ook: “Ik moet me er echt 
mee gaan bemoeien, het gaat de verkeerde kant uit.”

Ik begon in een commissie en voelde meteen dat het bij me paste. Het 
was niet dat ik per se de politiek in wilde, ik wilde Venlo mooier en 
beter maken. Ik was een jaar of 28 en iedereen vond het positief dat een 
jonge vrouw mee wilde doen. In het begin vond ik het al fantastisch dat 
ik mocht meepraten, er was niet direct de ambitie om fractievoorzit-
ter of wethouder te worden. Het is zo gegroeid. Eerst raadslid, daar-
na fractievoorzitter. Dan merk je dat je relevant bent en gaan andere 
mensen vragen of het niks voor jou is om wethouder te worden. Op 
zo’n moment denk je: “Ik, wethouder? Waarom? Dat zijn toch altijd 
mannen?” Maar als mensen dat maar vaak genoeg zeggen, komt de 
gedachte: “Waarom ook niet? Ik denk dat ik dat kan. Ja, dan ga ik  er 
ook voor.”’
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Ze is jarenlang een van de beste raadsleden 

in de Venlose gemeenteraad - inhoudelijke 

kennis, scherp in het debat - en in aanloop 

naar de verkiezingen in 2014 wordt Vera Tax naar 

voren geschoven als boegbeeld en lijsttrekker van 

de Partij van de Arbeid. Het blijkt een gouden greep.            

Tax haalt de finale van de wedstrijd Beste Raadslid 

van Nederland en is te zien in Pauw & Witteman. 

Terwijl de PvdA bijna overal in het land flink moet 

inleveren, boekt de partij in Venlo winst. Vera Tax is 

op 19 maart 2014 de kandidaat die in Venlo de 

meeste stemmen krijgt. 3.295 zijn het er, ruim duizend 

meer dan de nummer twee. In de euforie spreekt 

Hay Janssen die avond over het Vera Tax-effect.

Iets meer dan duizend dagen later stapt Vera Tax op 

als wethouder en verlaat ze via de voordeur van het 

stadhuis de Venlose politiek.
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II – de winst

Ik bel Vera Tax aan het begin van de zomer. Dat ik haar graag wil spreken voor 
een podcast die ik van plan ben te maken voor Omroep Venlo. Het idee is om haar 
persoonlijke verhaal te vertellen en tegelijk een beeld te scheppen van wat er in de 
stormachtige politieke periode waarin ze wethouder was, achter de schermen gebeur-
de. Twee avonden spelen in mijn gedachten een voorname rol in dat verhaal: die van 
de verrassende PvdA-verkiezingswinst in maart 2014 en die van haar vertrek drie jaar 
en twee maanden later. Een soort A Tale of Two Nights. Van euforie naar tragiek.

Tax ziet het wel zitten. Omdat ze het ruim een jaar na haar vertrek tijd vindt om haar 
verhaal te doen en omdat ze inzicht wil geven in wat er in die drie bewogen jaren 
allemaal is gebeurd. Op een politieke afrekening hoef ik niet te rekenen, vertelt ze er 
expliciet bij. Ik kan haar geruststellen, daar is het me niet om te doen. Eind augustus 
is het interview. In de radiostudio van de omroep vertelt ze openhartig over haar 
afwegingen en gevoelens. De eerste maanden van 2014 bestaat dat gevoel vooral 
uit enthousiasme en optimisme.

‘Het is heel raar om met je hoofd op posters te staan in je eigen ge-
meente. Wat ben ik vaak blij geweest dat ik geen Linda de Mol ben. Hoe 
dat moet zijn, ervaar je in het heel klein. Vreemde mensen die heel en-
thousiast naar je toe komen. Dat is hartstikke leuk, maar soms denk je 
ook: “Ik heb geen idee wie dit is”. Het was geen makkelijke campagne. 
Landelijk deed de PvdA het in 2014 niet goed, dat probeer je lokaal om 
te draaien. Of dat lukt, weet je niet. Ik weet nog dat ik op de fiets stapte 
naar de verkiezingsavond, het ritje vanuit Blerick over de Maasbrug. 
Toen ik het stadhuis binnenkwam, was net de uitslag van één stembu-
reautje binnen en daar scoorden we heel goed. Een meevaller. Maar de 
verwachting was toen nog steeds dat we een zetel zouden inleveren.

Pas die avond zie je dat je goed gescoord hebt, maar dat weet je van 
tevoren niet. Je doet alleen heel erg je best. De verkiezing Raadslid van 
het Jaar kwam op een goed moment. Net voor de verkiezingen zat ik 
bij Pauw & Witteman en achteraf zie je dat al die kandidaten goed heb-
ben gescoord. Ik vond het vooral leuk om daar te vertellen dat Venlo de 
mooiste stad van Nederland is. Ik snap dat Pauw dat niet snapt, maar 
dan moet hij lekker in Amsterdam blijven.

Op de uitslagenavond krijg je eerst de zetelaantallen. We wonnen een 
zetel, gingen van vijf naar zes. Dat voelde als een waardering voor het 
werk wat we die vier jaar hadden gedaan. Pas om drie uur ‘s nachts 
zijn de stemmen per hoofd bekend. Dan zie je hoeveel mensen op een 
bepaalde kandidaat hebben gestemd. Als fractievoorzitter krijg je die 
lijst en pas dan weet je dus wie er in de raad komt en wie niet. Dat heeft 
met voorkeurstemmen te maken. Ik moest dat om drie uur ‘s nachts 
gaan doorgeven. Zo’n boodschap is in sommige gevallen best pijnlijk, 
want iedereen wil natuurlijk graag een plek in de raad. Toen ik nog 
eens goed naar alle cijfers keek, zag ik pas dat ik de meeste stemmen 
van iedereen had gekregen.
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de VVD, ook het CDA en VenLokaal. Misschien had ik soms wat uit-
gesprokener kunnen zijn, maar ik was net begonnen. Ik ben ook een 
teamspeler. Een goed team bestuurt de stad goed en dat was het doel. 
Het doel was niet om Vera op te laten vallen.

Het was niet vreemd om de enige vrouw in het college te zijn. Dat was 
ik gewend in de politiek, dat vrouwen ruim in de minderheid zijn. Een 
paradijsvogel in pinguïnland noem ik het altijd. De sfeer in het college 
is met name professioneel. Het is geen teamoverlegje. Je laat elkaar 
uitpraten, het gaat in vergaderingen via de voorzitter en je bent samen 
verantwoordelijk voor een goede sfeer. Iedereen moet zich veilig voe-
len. Er worden geen flauwe grappen gemaakt.

Het vertrek van Henk Brauer was verschrikkelijk in het team. Op een 
gegeven moment kom je erachter dat je afscheid van elkaar moet ne-
men. En ook dat moet dan weer allemaal op een professionele manier 
geregeld worden. Communicatie, alles eromheen. Ik weet nog dat ik 
die avond ergens in Arcen zat, met mijn hart nog helemaal bij het ver-
trek van Henk, en dat er een grap over werd gemaakt. Een grappige 
grap voor de zaal, voor mij sneed het echt door de ziel. Galgenhumor, 
die niet gepast is voor de direct betrokkenen. Toch wordt dan verwacht 
dat je de professional bent die meelacht en dat deed ik dus ook. Ik be-
greep dat het grappig is, maar ik ging er kapot aan van binnen. Maar 
dan had ik maar geen wethouder moeten zijn.’

IV – de verantwoordelijkheid

Het gaat me, zoals ik haar ook heb verteld voorafgaand aan het interview, niet 
zozeer om de technische analyse van alles wat er in het stadskantoor is misgegaan 
in 2016 en 2017. De parkeerproblemen van Henk Brauer laten we buiten beschou-
wing. De oorzaken van het miljoenentekort in de zorg ook grotendeels. We hebben 
ze allemaal gehoord. Het grote aantal zorgaanbieders, waardoor het overzicht 
ontbreekt. De slechte verdeling van geld over gemeentes, waardoor met name 
grotere steden met tekorten kampen en plattelandsgemeenten geld over hebben. 
Dure, specialistische jeugdzorg die binnen de regio alleen in Venlo wordt aange-
boden. Gebrekkige communicatie tussen verschillende gemeentelijke afdelingen.

Het zijn een paar van de meest genoemde oorzaken. Feit is dat ze allemaal samen 
in het voorjaar van 2017 zorgen voor een storm van ongekende omvang in het 
stadskantoor. In het oog van die storm bevindt zich plotseling wethouder Vera Tax.

‘Ik wist van tevoren dat het zorgdomein een hoofdpijndossier zou zijn. 
Heel ingewikkeld. Daarom was Ramon Testroote ook nog twee jaar ge-
bleven. Het was de grootste uitdaging voor Venlo. Maar ik had tot het 
bericht kwam nooit het idee dat het helemaal mis zou gaan. De dag dat 
we als college te horen kregen hoe groot het tekort was, die avond wist 
heel Venlo het. Ik kreeg het nieuws de avond van tevoren telefonisch 
van de gemeentesecretaris. De dag erna zou er een extra collegeverga-
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Dat heeft me wel geholpen in de tijd daarop. Mijn partij was niet de 
grootste, maar de meeste Venlonaren hadden hun vertrouwen neer-
gelegd bij mij als individu. Meer dan drieduizend stemmen. Zo veel 
mensen ken ik niet, was mijn eerste gedachte, maar die hebben wel 
vertrouwen in mij. Hoe vertegenwoordig ik dat? Dat aantal en dat besef 
maakt dat je in de periode daarna denkt: “Ik moet de juiste besluiten 
nemen, waarvan ik denk dat al deze mensen dat zouden willen.”’

III – de macht

PvdA-collega Hay Janssen sprak die avond over het Vera Tax-effect. Een soort x-
factor. Een geweldige vondst, dat moet je hem nageven. Het bekt lekker. Het zou 
een nieuw boek van Dan Brown kunnen zijn, in het rijtje van de Da Vinci Code en 
het Bernini Mysterie. Het Vera Tax Effect. Het geeft haar iets wat de andere partij-
leiders niet hebben. Niemand heeft ooit gehoord van de Jos Teeuwen-these. Klinkt 
ook niet. Of de Frans Schatorjé-doctrine. Bij voorbaat kansloos. Met het Vera Tax-
effect in je achterzak kun je zaken doen. 

In 2014 is de teneur in Venlo niet dat alles anders moet. Sterker nog, de meeste 
mensen zijn best tevreden. Partijen en politici die elkaar kennen en ook de jaren 
ervoor al hebben samengewerkt, zoeken elkaar op. VVD, CDA en PvdA  blijven in 
het stadsbestuur, VenLokaal wordt toegevoegd. Ook veel wethouders keren terug. 
Henk Brauer en Vera Tax zijn de twee nieuwe gezichten in het college. In haar 
portefeuille heeft Tax in eerste instantie arbeidsmarkt, werkgelegenheid en armoe-
debeleid.

‘De eerste keer dat ik de wethouderskamer in het stadhuis binnenkwam 
voor een collegevergadering kan ik me nog heel goed herinneren. “Zo, 
mevrouw Tax, welkom in het college”, zei de burgemeester, met iets 
van leedvermaak. Ik was natuurlijk jarenlang degene geweest die kri-
tisch was geweest op het college, die het ze moeilijk had gemaakt. Ze 
wilden wel eens zien hoe ik het er aan hun kant vanaf zou brengen.

Het is een heel andere tak van sport, de stad besturen in een college. Je 
krijgt alle mooie dingen in de gemeente mee, maar zeker ook alle min-
der mooie kanten van de samenleving. Er wordt wekelijks van je ver-
wacht dat je heel moeilijke besluiten neemt, die mensen direct raken. 
Het is heel veel verantwoordelijkheid. En van buiten wordt het weinig 
gewaardeerd. Ik heb vaker mensen over collega’s gehoord. Dan wist 
ik hoe zorgvuldig verschillende kanten zijn afgewogen, hoe lastig een 
keuze is en dan wordt er gedaan alsof er maar wat besloten is. Je hoort 
altijd wat niet goed gaat en alles wat wel goed gaat, is vanzelfsprekend. 
Je hebt daardoor eigenlijk permanent het gevoel dat je het niet goed 
genoeg doet. Daar moet je mee om kunnen gaan. Ik kon dat wel.

Als raadslid vertegenwoordig je een politieke partij. Dan moet je heel 
uitgesproken zijn. Dat lag dicht bij mijn hart. In het college ben je ver-
antwoordelijk voor de hele gemeente. Daar vertegenwoordigde ik ook 
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wilde dat klusje ook klaren, want je wil niet weglopen als het moeilijk 
is. Maar dan moet er wel vertrouwen zijn. Dan moet je het dak op 
kunnen om de gaten te dichten. Dat kan alleen als je zeker weet dat 
niemand je van het dak af schiet. Die vertrouwensvraag hebben we 
neergelegd bij de coalitiepartners.’

V – de val

Het is woensdag 24 mei 2017. Manchester rouwt om de slachtoffers van de aan-
slag bij het concert van Ariana Grande twee dagen eerder. 22 Mensen, onder wie 
een aantal kinderen, komen daarbij om het leven. Het Ajax van Peter Bosz maakt 
zich op voor de eerste Europese finale in 21 jaar, die van de Europa League 
tegen Manchester United. De kabinetsformatie in Den Haag loopt vast, omdat 
D66 en de ChristenUnie niet samen verder lijken te willen. Donald Trump gaat op 
bezoek bij de paus.

En Venlo, dat staat aan de vooravond van wat SP-raadslid Alexander Vervoort na 
afloop een politiek bloedbad zal noemen.

‘Een uur voor de raadsvergadering hadden we overleg met de coa-
litie. Toen heeft onze fractievoorzitter Erwin Boom gevraagd: “Als 
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dering zijn. Dat was één keer eerder gebeurd en toen ging het over de 
parkeergarages. Dan weet je wel hoe de vlag erbij hangt.

Een half jaar nadat ik de portefeuille van Ramon had overgenomen, 
werd duidelijk wat het tekort was over het eerste jaar. Dat was zes mil-
joen. We wisten van tevoren dat er een tekort zou zijn en hadden reser-
ves, dus dat was geen probleem. Ik werkte met een prognose van een 
tekort van vier miljoen voor het tweede jaar. Doel was om dat tekort 
na drie of vier jaar naar nul te brengen. Uit managementrapportages 
bleek ook steeds dat het tekort in de bandbreedte van de verwachte vier 
miljoen zou liggen. Tot 10 mei 2017. Toen vertelde de gemeentesecre-
taris me aan de telefoon dat het tekort twaalf miljoen was. Dat geld 
hadden we niet, dus had Venlo een acuut fi nancieel probleem.

Wat er dan in je omgaat? Dan valt de grond onder je weg. Ik stond thuis 
in de keuken en dacht dat ik het niet goed hoorde. Maar meteen ook 
ben je de functionaris en ga je aan de slag, nadenken welke stappen je 
moet ondernemen. Ik heb de burgemeester gebeld. De gemeenteraad 
zou de dag erna vergaderen over de fi nanciële kaders voor de komende 
jaren, maar dat had door deze nieuwe cijfers geen zin meer. Dus dan 
moet je de feiten bekendmaken, terwijl we toen nog niet wisten wat de 
oorzaken waren. Dat is ook lastig. Ik voelde ook meteen dat het wel 
eens het einde van mijn wethouderscarrière zou kunnen betekenen. 
“Ik geloof dat ik vroeg met vakantie kan dit jaar”, was het eerste wat ik 
zei tegen de gemeentesecretaris.

Daarna ging de knop om en was het zaak om inzicht te krijgen in de 
oorzaken van het tekort. Het lek vinden en dichten. Logische proces-
sen in crisissituaties. Het ging niet om mij. Ik had een denkbeeldige 
doos in de kamer staan, dat gele Whatsapp-icoontje met die rode strik, 
en steeds als er iets met mij of mijn emotie gebeurde, deed ik dat in die 
doos. Dat is natuurlijk niet gezond, maar het proces moest gefi xt wor-
den. Alles wat ik voelde, was niet relevant. Ik moest met mijn collega’s 
de stad zo goed mogelijk besturen.

In twee weken tijd vindt iedereen er iets van en dat is heel intens. Er 
kwam een moment dat ik dacht: “Wat vindt Vera er eigenlijk zelf van?” 
Toen nam ik wat tijd om daarover na te denken. De gemeenteraad had 
steeds gezegd dat ze het spannend vond en maakte zich zorgen om de 
fi nanciën, en ik had verteld dat het goed zou komen. Meerdere malen, 
op basis van de informatie die ik had. Als het dan zo verkeerd gaat, 
dan vind ik dat ik moet gaan. Als ik zeg dat het goed komt, komt het 
in principe ook goed. Alleen op dat moment niet. Het was zondag, 
anderhalve week nadat het tekort boven tafel kwam en drie dagen voor 
de raadsvergadering.

Met de PvdA-fractie heb ik die variant besproken: opstappen als wet-
houder. De optie lag op tafel. Toch besloten we dat het niet onze voor-
keursvariant was. Dat was doorgaan en de problemen oplossen. Ik 
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dalen meemaakt. Een karakter dat zich ontwikkelt bij voorspoed en tegenslag. 
Craig David en Sting maakten er begin deze eeuw een nummer over. Het verhaal 
van Vera Tax past perfect in het plaatje.

In kinderboeken en verhalen met een happy end volgt er vaak nog een derde be-
drijf, waarin de tegenslag wordt overwonnen. Om een popliedje uit de jaren negen-
tig te citeren: Heroes rise / heroes fall / rise again / win it all. De liefhebbers van dat 
soort liedjes en dat soort verhalen, moet ik teleurstellen: zo ver komt het nu niet.

Nog niet.
‘Het waren twee weken, van het telefoontje van de gemeentesecretaris 
tot het moment dat ik ben opgestapt. Het leken er zes. En toen was het 
tijd om die doos te openen, de doos waar ik alle emoties in had gestopt, 
alles wat het met je als mens doet, je hart. Dan ga je nadenken hoe het 
heeft kunnen gebeuren. Dertien jaar was ik zorgvuldig geweest in de 
politiek, keihard mijn best gedaan, daar ook voor gewaardeerd, voor 
je gevoel zit daar zo’n stijgende lijn in. Ik was een beetje het zondags-
kind, ik had nog nooit een tik op de vingers gehad van de gemeente-
raad. En dan in één keer, bam, val je keihard naar beneden.

Je weet als je begint dat dit gebeurt met wethouders, dus dat het ook bij 
jou kan gebeuren. Ik vind het niet storend om te zien dat er collega’s 
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we doorgaan, is er dan voldoende steun voor onze wethouder?” Die 
vraag wordt vaker gesteld. Je mag hem of haar kritisch benaderen, bij 
wijze van spreken de huid vol schelden, maar er moet wel vertrouwen 
zijn. Op die vraag kwam geen antwoord. Geen ja en geen nee. Geen 
antwoord is in dat geval ook een antwoord. Ik wilde alles opknappen, 
maar niet halverwege onderuitgehaald worden. Dan kan ik mijn werk 
namelijk niet doen. Dan wordt het tijd voor een nieuwe.

Het vervelende was dat mijn collega-wethouders dit vooraf niet wisten. 
Na de eerste termijn werd er geschorst en heb ik het verteld. Er viel een 
stilte, mensen zagen het niet aankomen. Dan ga je uitleggen waarom. 
Ze wilden weten of mijn partij er hetzelfde over dacht. Dat kon ik beves-
tigen. Neemt niet weg dat de emoties ook daar hoog opliepen die avond. 
Het was niet het scenario waarop we hadden gehoopt. Het was plan B.

Later op de avond stapte ook wethouder Wim van den Beucken op. 
Door mijn vertrek was dat van hem eigenlijk onvermijdelijk. Ik weet 
niet of hij me dat verweten heeft. Ik heb na afl oop niemand iets ver-
weten. De verkeerde informatie, waardoor ik dacht dat het tekort vier 
miljoen zou zijn, is niet de verantwoordelijkheid van één persoon. Uit-
eindelijk is het mijn verantwoordelijkheid, ook al ben ik niet degene 
die de bonnetjes verzamelt. Dat maakt de politiek zo interessant. Ik 
heb veel nagedacht of ik niet iets over het hoofd gezien heb, maar ik 
kan zeggen dat ik naar eer en geweten heb gehandeld.

Het is een proces en ik heb het wel eens vergeleken met de bankencri-
sis. Iedereen doet zijn best, maar het systeem als geheel maakt dat het 
vreselijk misgaat. Achteraf kun je zien wáár het is misgegaan. Op het 
moment zelf is dat lastig. Bij de bankencrisis begon het met ingewik-
kelde hypotheekproducten, maar niemand had voorzien wat uiteinde-
lijk de gevolgen zouden zijn. Zo kun je ook met terugwerkende kracht 
zien dat het feit dat je niet wist waar alle facturen vandaan kwamen de 
oorzaak is geweest van het probleem. Had je dat van tevoren geweten, 
dan had je daar je fi nanciën op kunnen inrichten. Maar iets wat je niet 
weet, kun je niet inrichten.
Ik wilde per se niet huilen bij mij afscheidswoorden. Dat is gelukt. 
Maar ik vond het zo ontzettend erg. Jarenlang had ik me met hart en 
ziel ingezet om Venlo een beetje beter en mooier te maken, nu was 
daar opeens het moment om de politiek te verlaten. Ik ging die avond 
naar huis met Jasper (Kuntzelaers, haar partner, TP), we stapten in de 
auto en ik kreeg me toch een partij hoofdpijn. Echt ongeloofl ijk. Dus 
ik zei: “Ik weet niet of we nu naar het ziekenhuis moeten rijden of naar 
huis?” Acute hoofdpijn. Acuut. Dat had ik nog nooit meegemaakt.’

VI – Na de val

The rise and fall, het is een klassieke lijn in veel goede verhalen. Zo klassiek dat hij 
grenst aan het cliché. De hoofdpersoon die in korte tijd grote hoogten en diepe 
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zijn die wél meerdere tikken op de vingers hebben gehad en gewoon 
bleven zitten. Je moet de keuze maken die bij jou past en die je na een 
goede overweging hebt genomen. Andere mensen zijn andere men-
sen. Andere partijen, andere types. Ik zag als wethouder wel dat col-
lega’s soms makkelijker konden relativeren. Dan gebeurde er iets en 
hadden die dat in een uurtje een plaats gegeven. Ik moest er dan drie 
nachten over slapen.
Ik heb wel een tijdje nodig gehad om het te verwerken. Je raakt erdoor 
uit balans. De steun in de stad was heel fijn. Overal waar ik kwam, de 
supermarkt of ergens anders, kwamen mensen naar me toe die het erg 
voor me vonden wat er was gebeurd. Dat was een warm bad. Dat je het 
idee hebt dat je ook gezien wordt als mens. Misschien zijn er ook heel 
veel mensen geweest die iets anders gedacht hebben, maar die hebben 
mij daar niet mee lastig gevallen. Dat vond ik ook fijn. Alle positiviteit 
en respect, dat is prettig en dat helpt om weer in balans te komen. 

Ik heb achteraf gelukkig nooit spijt gehad van het besluit. Opluchting 
is ook niet het woord. Ik vond het verschrikkelijk dat het mijn stad een 
groot probleem opleverde. Nog steeds vind ik het pijnlijk om te lezen 
dat Venlo ermee worstelt. Ik vind het niet moeilijk om te kijken naar de 
mensen die me die bewuste avond niet het vertrouwen gaven waar we 
om vroegen. Dat is politiek. Ik begrijp waarom zij op dat moment zo 
hebben gehandeld. Daarom kan ik er ook mee omgaan. Het was hun 
rol en van sommige mensen misschien een beetje onkunde. Ze heb-
ben als politicus een keuze gemaakt, niet als mens. Zij moesten ook 
verantwoorden dat dit niet kon. Dan heb je soms iemand nodig die 
geslachtofferd wordt.

En we zaten een jaar voor nieuwe verkiezingen. Ik wil anderen er niet 
van beschuldigen, maar als ik fractievoorzitter was, dan is dat iets wat 
ik zeker zou meenemen in mijn politieke overweging. Je zou dom zijn 
als je dat niet zou doen. Je kunt een politiek kopstuk van een concur-
rerende partij uitschakelen. Het meest kwetsbare van een politicus is 
zijn imago. Nogmaals, dat is politiek. Dat begrijp ik, ook als het over 
mijzelf gaat. Het is politieke logica die dan aan de orde is. Ik wil niet 
boos zijn of zuur zijn. Nee, ik wil vooruit kunnen. Dan moet je be-
grijpen waarom mensen handelen zoals ze handelen. En dan denk ik: 
“Dat is oké, dan had ik maar niet de politiek in moeten gaan.”

Ik ben bewust dit jaar niet meteen teruggekeerd in de politiek. Dat vind 
ik geen stoppen. Het komt ook goed uit met mijn privésituatie, ik heb 
twee kinderen in puberleeftijd, het is wel fijn om iets meer thuis te 
zijn. Als zij straks een keer op kamers zijn, ga ik nog eens nadenken. 
Ik heb gemerkt dat mijn passie voor politiek nooit is weggegaan, dat 
vind ik wel mooi. De vraag is waar ik die tegen die tijd kan hervinden. 

De functie maakt niet veel uit. Politiek en daar relevant in zijn en ge-
passioneerd, dat je echt iets kan bereiken, dat is mooi. Samen met an-
deren en voor anderen. Het is mooi dat je van betekenis kan zijn.’<

Thijs Pennings (1982) is als eindredacteur 

bij Omroep Venlo verantwoordelijk 

voor het nieuws en Nedinscoplein. Hij is 

schaduwspits in het schrijversteam van 

Ajax wint de wereldcup.

samen met 

anderen en 

voor anderen. 

Het is mooi dat 

je van betekenis 

kan zijn.
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Hiervoor was ik chef van Screaming Eagle, een 
restaurant dat de afgelopen drie jaar telkens in de top 

drie van het Caribisch gebied stond genoteerd. In de vijf 
jaar dat ik nu op Aruba woon heb ik enige naam gemaakt. 
Zo kwam het dat de eigenaar van Lobby, die vaste gast 
was in Screaming Eagle, mij benaderde. 
Wij hebben veelal high-end gasten: mensen met een iets 
grotere portemonnee die iets speciaals willen en voor 
topkwaliteit graag de prijs betalen die het moet kosten. 
Ik koop alleen de beste producten in en doe daar mjjn 
ding mee. Veel gasten komen uit New York, Miami en Zuid-
Amerika. Ook lokale inwoners die wat meer te besteden 
hebben zijn veelgeziene gasten, zoals ondernemers, 
makelaars en doktoren.
Mijn vader heeft mij de beginselen van het koken geleerd. 
Bij La Mangerie in Venlo zette ik daarna mijn eerste 
stappen in koken op niveau. Op mijn zeventiende vloog ik 

uit naar Roermond, waar ik bij Rene Brienen in kasteeltje 
Hattem werkte, en ging vervolgens naar Scheveningen 
om voor de grote chef Robert Kranenborg te werken. Na 
een omweg - Chateau Neercanne in Maastricht, en een 
eigen zaak in Swalmen - kwam ik terug in Venlo. Ik werkte 
voor Paul Pollux in de brasserie van de Maaspoort en gaf 
anderhalf jaar een frisse impuls aan Hotel De Bovenste 
Molen. Een prachtige aanbieding op Aruba wilde ik niet 
laten schieten. 
Dit is een absolute droombaan. Culinaire vrijheid op een 
tropisch eiland waar ik elke dag kan golfen. Over vijf jaar 
is Lobby een begrip in de hele Caribbean!
Een echte aanbeveling: Peking Style Duck, een variant 
op een Chinese klassieker. Ik combineer het zachte 
gekonfijte vlees van de poot met het knapperige vel waar 
de Pekingeend om bekend staat. Mijn signature dish is 
een gerecht met sukade, maar dat staat niet op de kaart. 
Venlose vrienden zijn er al speciaal voor naar Aruba 
gekomen. Het recept is geheim...’ 

Rob Nollé (Venlo, 1984)  | Lobby in Palm Beach (Aruba)

   ver
     de Kook 6

Lobby i s  een 
res taurant  & bar.  We 

z i t ten in  het  zogeheten 
high-r i se  gedeel te van 

Aruba met a l le  grote 
hote ls  zoals  Ri tz-Car l ton 

en Marr iot .  En wat  i s 
de ontmoet ingsplaats 

van een hote l?  Ju is t : 
de Lobby.  Ik  ben er 

de  execut ive chef  en 
dus verantwoordel i jk 

voor  a l les  wat  met  eten 
te maken heef t .  We 

z i jn  nog maar net  van 
s tar t  gegaan,  op 7 ju l i , 
maar ik  ben er  a l  s inds 
februar i  mee bez ig 

geweest .

fo to ’ s  Ju l i en  de  Bat s  (Bat s  Media)
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door Maarten Bastiaens

foto’s

 

Toen Vito van Crooij op 29 januari 1996 

het levenslicht zag, wist niemand welke 

toekomst er in het verschiet zou lig-

gen voor de geboren Venlonaar. ruim 

22 jaar later heeft hij zich met VVV tot 

kampioen van de Jupiler League ge-

kroond. Inmiddels heeft hij een transfer 

gemaakt naar PEC Zwolle waardoor hij 

Venlo achter zich laat. Een portret van 

de voormalige publiekslieveling van 

voetbalminnend Venlo. 

Vito is en blijft 
een Venlonaar 

sport

door Maarten Bastiaens

foto’s eGOn nOterMans, Daniel van Den BerG
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Hij doorliep zowat ieder team 
van de Venlose jeugdafdeling en 
werkte veel samen met Roger Bon-
gaerts, inmiddels hoofd jeugdop-
leidingen bij VVV-Venlo. ‘Ik heb 
Vito in iedere lichting meege-
maakt en heb hem dus ook zien 
ontwikkelen. Vito is echt een lief-
hebber, hij speelt met zijn hart.’ 
Makkelijk was de tijd in de jeugd-
opleiding niet voor Vito. In zijn 
juniorentijd was er bij VVV-Venlo 
nog een gezamenlijke jeugdop-
leiding met Helmond Sport. Dat 
betekende dat je na lange school-
dagen de rit naar Helmond moest 
maken, trainen en weer terug naar 
Venlo om vervolgens thuis nog 
huiswerk te maken. Met name op 
en neer naar Helmond zag Vito 
niet zitten. ‘Ik denk dat die samen-
werking de slechtste keuze is die 
VVV ooit gemaakt heeft.’

Vanuit de jeugdopleiding doorbre-
ken naar het eerste van VVV-Venlo 
is voor maar weinig jeugdspelers 
weggelegd. Denk aan Niels Fleu-
ren, Ferry de Regt, maar zeker 
ook aan het grootste talent uit de 
Venlose historie, Jan Klaassens. 
De laatste jaren schopten het maar 
weinig jeugdspelers tot de selec-
tie. Spelers waar Vito zijn leven 
in de jeugdopleiding mee deelde, 
kwamen niet eens in de buurt van 
het grote werk: het debuut in het 
betaalde voetbal. 

debuut
Het was zondag 9 maart 2014. Het 
VVV-Venlo van René Trost stond 
op een verdienstelijke derde plek 
en ging op bezoek bij het nietige 
Achilles’29 in Groesbeek. Een dag 
eerder, op 8 maart, speelden de 
A-junioren van VVV tegen Baren-
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V
anuit de 

jeugd-

oplei-

ding doorbreken 

naar het eerste 

van VVV-Venlo is 

voor maar weinig 

jeugdspelers weg-

gelegd.

V
ito groeide op een steenworp afstand van Stadion De Koel op, in 
de wijk Hagerhof in Venlo-Zuid. Hier ging hij ook naar de basis-
school, De Springplank. Voetbal was vroeger al waar het bij Vito 
altijd om ging. Je hoort het bij ieder doorgebroken talent voorbij-

komen: ‘Hij sliep met de bal, douchte met de bal. Was iedere dag met 
de bal bezig.’ Maar zover ging het volgens zijn oudere broer Delano, 
die ook profvoetballer is, helemaal niet. ‘Dat is een beetje een cliché. 
Natuurlijk was Vito altijd bezig met voetbal, hij wilde altijd beter wor-
den. Maar het is echt niet zo dat hij zijn bal overal mee naartoe bracht.’ 

Delano, die zelf momenteel aan zijn tweede periode bij VVV-Venlo bezig 
is als keeper, trok vroeger al veel op met zijn broertje. ‘Vito ging altijd 
veel liever met mij en mijn vrienden mee voetballen dan met jongens 
van zijn eigen leeftijd. Hij was niet iemand die zomaar even ging voet-
ballen. Vito wilde serieus voetballen en ook met ons speelde hij altijd 
om te winnen’, zegt Delano. ‘Hij was altijd de jongste als hij met ons 
mee ging, maar van een andere behandeling omdat hij jonger was wilde 
hij niets weten. Hij werd zelfs kwaad als we hem zachter aanpakten dan 
de rest. In eerste instantie vonden we het ook zielig dat we ook bij hem 
moesten ‘kontje rossen’ als hij verloor, maar Vito zelf wilde dat per se.’ 
Vito die per se wil winnen. Iedere voetballiefhebber die Vito aan het 
werk heeft gezien, kan dat beamen. Zo ook VVV-trainer Maurice Steijn, 
die lang met Vito gewerkt heeft. ‘Vito is een echte prof en doet er alles 
aan om te winnen, maar ook om zichzelf te ontwikkelen.’ 

Jeugdopleiding
Vito verliet op zevenjarige leeftijd Quick Boys – in de volksmond Kwiek 
- voor de jeugdopleiding van VVV-Venlo. Een droom die waarschijnlijk 
iedere jeugdvoetballer in Venlo heeft, werd voor de jongste Van Crooij-
telg werkelijkheid. Al was hij nooit echt bezig met een eventuele toe-
komst als profvoetballer: ‘Zo ben ik helemaal niet. Ik zie altijd wel hoe 
het loopt en wat er gebeurt. Wel zal ik er altijd alles aan doen om overal 
het beste uit te halen.’ Een gedachtegang die de mens Vito siert, maar 
hoe was dat geweest als hij nooit bij VVV terecht was gekomen? ‘Bij 
Quick blijven voetballen was natuurlijk ook prima geweest. Maar eerlijk 
gezegd is dit wel waar je als kleine jongen van droomt.’
Vito was een van de grootste talenten in een naar eigen zeggen ‘erg 
goed team’. ‘We speelden dat jaar met Kwiek een erg sterk jaar met veel 
goede spelers. Onder anderen Lugmane Bezzat (momenteel ook speler 
van VVV-Venlo) zat toen al bij mij in het team.’ Toch was Vito de enige 
die richting de jeugdopleiding van VVV trok. ‘Er waren dat jaar nog ta-
lentendagen waarop je dan moest laten zien wat je in huis had en aan de 
hand daarvan werd je wel of niet gescout. Zelf deed ik niet eens mee aan 
die dag, ik had toen mijn arm in het gips.’ 

Ondanks Vito’s afwezigheid op die talentendag, mocht hij zich vanaf 
de E-junioren gaan melden bij VVV-Venlo. Een carrière in het betaald 
voetbal lag opeens in het verschiet. 
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drecht. Zonder Vito van Crooij. 
Vito was op de afsluitende training 
te laat gekomen en werd toen door 
zijn trainer Rick de Rooij naar de 
bank verwezen. ‘Na de wedstrijd 
sprak Rick me aan: ik moest een 
dag later met het eerste mee. Er 
waren veel blessures bij het eerste 
en samen met Daan Verlijsdonk, 
Stan Respen en Shaquille Sim-
mons mochten we op de bank 
plaatsnemen bij Achilles’29 uit.’ 
Vito, die na een goed jaar in de B 
als eerstejaars A-junior terecht 
kwam in een ploeg met veelal ou-
dere spelers, mocht uiteindelijk 
zijn debuut maken op Sportpark 
de Heikant in Groesbeek. Na 55 
minuten viel hij in voor Danny 
Post. Een prachtige dag voor de 
amper achttien jaar oude Vito van 
Crooij, maar het had naar eigen 
zeggen ook anders kunnen lopen. 
‘De trainer had net zo goed ie-
mand anders in kunnen laten val-
len. Maar ik zie het als een gunst, 
omdat ik daarvoor zo’n sterk sei-
zoen had gedraaid in de B.’ Helaas 
voor Vito bleef het in dat seizoen, 
2013-2014, bij slechts één optre-
den. 

Nieuwe trainer
In het eerste seizoen onder de 
nieuwe trainer Maurice Steijn, de 
opvolger van René Trost, maakte 
Venlo echt kennis met Vito van 
Crooij. Het talent waar Vito om 
bekend stond, moest tot uiting 
komen in het eerste volle seizoen 
bij de selectie van de Koelclub. Hij 
kon de dagelijkse ritjes naar Hel-
mond eindelijk achter zich laten 
en zich volledig focussen op een 
carrière in de Koel. Na de vijfde 
plek onder René Trost een jaar 
eerder was het eerste jaar onder 
Maurice Steijn een ‘overgangs-
seizoen’ zoals de Haagse trainer 

het zelf graag noemde. Voor Vito 
zelf was het dat ook. Dat seizoen 
kwam hij in de Jupiler League tot 
maar liefst 31 optredens voor VVV, 
daarin scoorde hij drie keer. 
Het Venlose publiek was dat jaar 
minder lyrisch. Vito sneeuwde 
door zijn postuur vaak onder op 
het middenveld. ‘Daar heb ik me 
nooit echt iets van aangetrokken.’ 
Het is Vito ten voeten uit. Hij kijkt 
niet naar wat mensen van hem vin-
den.

Nieuwe uitdaging
Na zijn eerste complete seizoen in 
het profvoetbal was het voor Vito 
zaak om in het nieuwe seizoen het 
Venlose publiek naar zijn hand 
te zetten. Een uitdaging want de 
Venlonaren op de tribune zijn niet 
snel tevreden. De selectie kende 
veel mutaties, maar Vito bleef in 
Venlo. En veroverde een basisplek 
op rechtsbuiten in het team van 
Steijn. Ook zijn nieuwe rugnum-
mer 7 gaf aan dat niemand om 
hem heen kon. Het zou een gewel-
dig seizoen worden. Met een pun-
tentotaal van 75 werd VVV knap 
tweede achter kampioen Sparta 
Rotterdam. Het aandeel van de 
jonge Venlonaar was groot. In de 
33 wedstrijden die hij speelde trof 
hij 13 keer doel. Iets wat Roger 
Bongaerts niet vreemd vond. ‘Vito 
is ontzettend grillig, hij zoekt al-
tijd de kortste weg naar het doel’, 
verklaart Vito’s oud-trainer die 
nog altijd vol lof over zijn jeugdpu-
pil spreekt. Vito won de harten van 
iedere Venlonaar op de tribunes 
van Stadion de Koel. Hij was be-
langrijk voor zijn club en dus ook 
voor de supporters. Toen hij kort-
stondig geblesseerd was, werd een 
ding duidelijk bij zijn terugkeer: 
-VVV en zeker de supporters- had-
den Vito nodig. 

d
e Venlose 

buiten-

speler 

zou VVV na vijf-

tien jaar verlaten 

en was daar naar 

eigen zeggen ook 

aan toe.
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van zich horen. Allereerst scoorde 
hij tijdens zijn Eredivisiedebuut 
waar VVV met 3-0 van Sparta won. 
Een week later maakte hij volgens 
velen het mooiste doelpunt dat hij 
ooit gemaakt had. Vito zou Vito 
niet zijn als hij dat wist te relative-
ren. ‘Ik heb er in de Jupiler League 
eentje tegen MVV gemaakt, die 
was ook heel mooi.’ 
Het eerste seizoen in de Eredivisie 
hield VVV zich goed staande op 
het hoogste voetbalniveau. Een 
seizoen dat getekend werd door 
strijdlust en overwinningen die 
vaak puur op karakter behaald 
werden. Strijdlust en karakter, 
eigenschappen die Vito zelf ab-
soluut beheerst. ‘Zelfs als hij een 
blessure had, ging hij in zijn vrije 
tijd naar de dokter. Puur om weer 
fit te worden en weer te kunnen 
spelen’, aldus trainer Maurice 
Steijn, die vol lof over Vito spreekt. 
Naarmate het seizoen vorderde, 
leerde heel Nederland Vito ken-
nen. Zijn prestaties bleven niet 
onopgemerkt. Tegen het einde 
van het seizoen was er één vraag 
die in Venlo rond ging: blijft Vito 
in Venlo? Dat hij zich in de etalage 
had gezet na zo’n seizoen mocht 
duidelijk zijn.  
Lang was het onrustig rondom 
de Venlose nummer 7, maar eind 
juni kwam daar toch het bericht 
dat PEC Zwolle bovengemiddelde 
interesse had in de diensten van 
Vito.

Vrijdag de 13e 
Op vrijdag 13 juli, maakten PEC 
Zwolle en VVV-Venlo de transfer 
van Vito wereldkundig. De Venlo-
se buitenspeler zou VVV na vijftien 
jaar verlaten en was daar naar ei-
gen zeggen ook aan toe. Zijn trai-
ner, Maurice Steijn, kon hem de 
transfer aanraden. Al wilde Steijn 

in eerste instantie niet helemaal 
van harte meewerken. ‘Ik heb ze-
ker mijn best gedaan om hem hier 
te houden. Maar hij heeft in de ge-
sprekken laten zien dat hij toe was 
aan deze uitdaging. En voor VVV 
is het natuurlijk ook prachtig dat 
er een zelf opgeleide speler zo’n 
mooie transfer kan maken.’ 
Ook Roger Bongaerts heeft een 
duidelijke mening over Vito’s 
transfer. ‘Het is goed voor Vito om 
de stap te maken. Zo komt hij in 
een ander milieu terecht, iets wat 
alleen maar goed kan zijn voor zijn 
ontwikkeling.’ 

Naast het feit dat beide oud-trai-
ners van Vito hem deze transfer 
konden aanraden, zijn ze het over 
nog één ding zeker eens. ‘Vito kan 
absoluut door tot de subtop van 
Nederland’, laat Steijn weten. Vol-
gens Bongaerts ligt zijn plafond 
zelfs nog iets hoger. ‘Een ploeg uit 
de middenmoot in Duitsland, in 
de Bundesliga, lijkt me absoluut 
iets voor hem.’ 
Broer Delano kan de stap naar 
Zwolle goed begrijpen. ‘Vito is 
iemand die zich snel kan aanpas-
sen, maar dan moet hij zich er wel 
thuis voelen. Ik heb zelf een tijdje 
in Zwolle gezeten en PEC is een 
hele warme club. Je kunt het wel 
met VVV vergelijken. Daarbij is het 
ook een hele slimme tussenstap 
van Vito. Er zit nog heel veel rek in 
hem, die stap hogerop kan altijd 
nog.’ 
 
Of Vito van Crooij nu in Zwolle 
speelt of wie weet ooit in het bui-
tenland, hij is en blijft een Venlo-
naar. Een bijzonder talent uit de 
Hagerhof.<

Maarten Bastiaens (1995) zit in de 

afstudeerfase van zijn studie SPECO 

Sportcommunicatie in Tilburg. In zijn vrije 

tijd werkt hij als radioverslaggever bij 

VVV-Venlo voor Omroep Venlo en schrijft 

hij over het amateurvoetbal in Dagblad 

De Limburger.

d
at ze sa-

men op 

het veld 

stonden was voor-

al voor Vito soms 

lastig
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Kampioenschap
Na de tweede plek moest het een jaar later gaan gebeuren voor VVV. 
De titel moest behaald worden. Flinke eisen van de aanhang, maar de 
selectie snakte zelf ook naar dat succes. Aan de hand van Vito werd er 
al in de negende speelronde een prijs gepakt. Uit in Groesbeek, op be-
zoek bij Achilles’29, legde VVV-Venlo na een klinkende 0-4 zege beslag 
op de eerste periodetitel. Een titel die direct recht gaf op deelname aan 
de nacompetitie. ‘Een zekerheidje achter de hand is fijn, maar we gaan 
voor de titel’, gaf trainer Maurice Steijn toen al aan. Voor Vito was het 
die avond de tweede mijlpaal op het veld in Groesbeek in zijn nog prille 
carrière. Tweeënhalfjaar eerder had hij namelijk op hetzelfde veld zijn 
debuut gemaakt voor VVV, nu pakte hij zijn eerste prijs in Groesbeek 
met VVV. 
Halverwege oktober, na de overwinning in de beker op NAC Breda, 
kwam er een bijzonder moment bij voor de familie Van Crooij. Broer 
Delano werd door Maurice Steijn gekozen als eerste keeper. 
‘Dat is heel bijzonder, zeker als je ziet hoe Delano zover is gekomen’, 
vertelt Vito. Delano was na omzwervingen bij PEC Zwolle, SV Deurne 
en zelfs nog een jaar bij Quick Boys in Venlo-Zuid weer bij VVV-Venlo 
terecht gekomen. 
Aan de hand van de broers Van Crooij kroonde VVV zich op vrijdag 21 
april tot kampioen van de Jupiler League. Vito, die 37 wedstrijden speel-
de en veertien doelpunten voor zijn rekening had genomen, was een van 
de kartrekkers dat kampioensjaar. 

Broedertwist
Het blijft een bijzonder gegeven. Twee jongens uit hetzelfde gezin die in 
het profvoetbal belanden, zeker als beide spelers bij dezelfde club actief 
zijn. Zet daar een kampioenschap bij en een prachtig jongensboek is 
geschreven. ‘Dat je samen op het veld staat met je broertje is heel bij-
zonder. Maar op het veld zelf ben ik daar nooit mee bezig geweest. Als je 
er nu over nadenkt is dat prachtig’, vertelt Delano. Dat ze samen op het 
veld stonden was vooral voor Vito soms lastig. ‘Vito had er meer moeite 
mee dan ik. Vooral omdat we broers waren, hij kon dat moeilijk van 
elkaar scheiden. Dat heeft heel vaak tot flinke discussies geleid. Maar 
dat hoort er gewoon bij’, legt Delano uit, die Vito natuurlijk het beste 
kent van iedereen. 
Vito op het veld zien of voor de camera tijdens een interview, voor sup-
porters is het een wereld van verschil. Op het veld gaat hij voor zijn 
ploeg door het vuur. Tijdens interviews is het de ietwat verlegen jongen, 
altijd realistisch maar nooit een woord te veel. ‘Vito is een ontzettend 
fijne jongen. Waar hij in het veld een echte winnaar is en altijd tot het 
uiterste gaat is hij buiten het veld juist heel rustig en introvert’, vertelt 
zijn voormalige trainer Steijn. Delano kent Vito echter op een andere 
manier. ‘Als Vito iets niet is, is het wel rustig. Zeker vroeger niet.’ 

Etalage
Vito maakte op 11 augustus 2017 zijn debuut op het hoogste niveau in 
het Nederlandse voetbal. Meteen in de eerste twee wedstrijden liet Vito 

VIto VAN CrooY
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DOOR EDMOND STAAL
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Onze weg 
loopt ten einde 

Arcense pater Frans Lenssen: 

Verstopt in de bossen ten noorden van Arcen, ligt een klooster. Voor de 
Arcenaren is het van de Paters van Klein Vink, anderen kennen het als 
St. Paul, slechts enkelen gebruiken de eigenlijke naam Mariannhill. Acht 

paters wonen er nog in het klooster. Edmond Staal ging op bezoek en sprak met 
de overste, pater Frans Lenssen (1931). ‘Mariannhill leeft vooral in Afrika.’ 
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veertig studenten in het seminarie in Würzburg in 1962 waren er in 1970 
nog acht over. De maatschappelijke omwenteling had ook invloed op de 
situatie in ons Arcense klooster. Het gebouw was veel te groot voor de 
krimpende gemeenschap en bovendien te duur in onderhoud. Er waren 
inhoudelijke veranderingen en veel zaken werden ter discussie gesteld, 
waaronder de kloosterregels. Voormalige studenten die uit de missie 
op verlof kwamen, misten de vertrouwde atmosfeer en raakten verward 
door de totaal veranderde cultuur. Misschien zijn wij in Nederland met 
de vele veranderingen maatschappelijk wel te hard van stapel gelopen. 
Niet iedereen hield dat vol. Veel seminaries werden gesloten.
In ons groot seminarie in Würzburg wilden we toch doorgaan, ons 
werk was niet af. We hielden groepsgesprekken om ons opnieuw te 
oriënteren. Dat was heel leerzaam want dat gebeurde normaal in een 
klooster niet zo.’

Nieuwe periode
Op zijn veertigste werd Frans Lenssen naar de Mariannhill Missie in 
Papoea-Nieuw-Guinea uitgezonden, waar al een aantal medebroeders 
van St. Paul werkzaam was. In het oorspronkelijke missiegebied van 
Mariannhill in Zuid-Afrika waren de paters niet meer welkom, omdat 
Nederland door alle anti -apartheidacties een slechte naam had bij de 
regering daar.’ Op verzoek van het Vaticaan werd ons een nieuw mis-

280   BUUN

Dat een stevig katholiek milieu de basis legde voor de beroepskeuze 
van de jonge Frans, zal niemand verbazen. Toch roepen zijn 
herinneringen anno nu een bijna onvoorstelbare tijd op: ‘Ik 

was twaalf en wist toen al dat ik missionaris wilde worden. Dat 
was geen roeping zoals bij de heilige Paulus. Maar op school had je 
missieblaadjes met verhalen en die spraken mij aan. Nee, geen pastoor 
in Nederland, maar missionaris. Ik zei dat tegen de pastoor en hij zei: 
“Mooi, bid maar goed”. Begeleiding was er verder niet.’ 
Frans Lenssen werd geboren in Maashees - ‘mijn moeder kwam uit 
Lomm’. Zijn ouders hadden een overslagbedrijf aan de Maas, met in de 
zomer faciliteiten voor watersport en een café. Frans wilde iets anders, 
liefst naar het klein seminarie in Helmond omdat daar al een broer en 
twee neven zaten. Maar dat lukte in 1943 niet. ‘Toevallig kwam er op een 
middag een pater op de fiets langs die op zoek was naar “roepingen”. 
In het gesprek met mijn vader, gewoon met de fiets aan de hand, werd 
er besloten dat ik naar de paters van Klein Vink zou gaan. Klein Vink – 
het missiehuis St. Paul in Arcen - dat kende ik wel.’ 

Met een roeibootje de Maas over
Dit grote klooster van Mariannhill was in de oorlog door het Duitse 
leger bezet. Het klein seminarie werd ondergebracht in het oude 
kasteel van Blitterswijck. ‘Daar begon ik de voorbereidende klas in 
mei 1943. Soms gingen we met een roeibootje de Maas over bij “Tante 
Jet” in Blitterswijck en dan met de stoomtram Venlo-Nijmegen naar St. 
Paul om daar andere leden van de congregatie te ontmoeten en in de 
moestuin te werken. Deze gemeenschap was mijn familie, een kleine 
groep waar iedereen elkaar kende.’
In het laatste oorlogsjaar werden kinderen van een weeshuis uit Venlo 
in het missiehuis ondergebracht. Toen het Duitse leger zich terugtrok, 
werden ze tegelijk met de kloostergemeenschap en streekbewoners 
naar Duitsland en later naar Groningen geëvacueerd. Aan het einde 
van de oorlog werd St. Paul ernstig beschadigd door granaatvuur. Na 
de bevrijding trok Frans met enkele klasgenoten naar St. Paul om de 
paters en broeders te helpen het gebouw weer bewoonbaar te maken. 
In september 1945 was de school weer open en begon hij in de tweede 
klas van het gymnasium. Na het noviciaat verhuisde zijn klas in 1951 
naar het internationale groot seminarie van Mariannhill, in Würzburg 
in Duitsland. ‘Wij volgden de colleges in filosofie en theologie aan 
de Beierse staatsuniversiteit. Wel vreemd, we zaten daar tegelijk met 
Duitse studenten die oorlogssoldaten geweest waren. Na mijn pries-
terwijding in de kerk van Lomm in 1956 deed ik verdere studies in 
bijbelwetenschappen en theologie in Nijmegen en Rome. Aansluitend 
werd ik lid van het opleidingsteam van het grootseminarie in Würz-
burg, waar ik later als rector fungeerde.’

De jaren zestig
De maatschappij veranderde en dat liet ook de congregatie niet 
ongemoeid. ‘In de jaren vijftig zag je al dat de roepingen minder werden 
en na de culturele revolutie van 1968 versnelde die terugloop. Van de 
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d ive r s e  l e id inggevende  func t i e s .



BUUN   283

siegebied in Papoea Nieuw-Guinea toegewezen. Dat gebied was eigen-
lijk al grotendeels christelijk door het werk van de Lutheraanse missie. 
Daarom begonnen onze mensen, vanuit de traditie van de congregatie, 
met een school voor werkloze jongeren om ze een vak te leren. Daar 
kwamen veel leerlingen naar toe en de regering was daar blij mee. Die 
vroeg ons om ook op andere plekken waar Lutheranen zaten te gaan 
werken. We wilden eigenlijk niet op plekken zitten waar al goed werk 
verricht werd, maar onze aanpak bleek wel de start van een economi-
sche ontwikkeling te zijn. Dus werkten we samen. Ex-leerlingen van 
onze vakschool richtten later een bouwfirma op. We bouwden zo met 
eigen mensen woonhuizen, kerken, scholen en gemeenschapscen-
ters.’ 

Varkenseiland
Frans Lenssen woonde vijf jaar op een eigen koraaleiland dat Por heet-
te. ‘Het was niet groter dan een voetbalveld en werd ooit gebruikt om 
varkens te hoeden. De dorpelingen woonden op het eiland Mandok 
500 meter ernaast. Iedere ochtend ging ik met mijn bootje naar de kerk 
in het dorp. Daarna peddelden de leerlingen in hun bootjes naar de 
lagere school op mijn eiland. Soms stonden ze rechtop als een mast en 
gebruikten hun lendendoek als zeil.’ De pater was er Manusje van al-
les, zegt hij: ‘Ik was verpleegkundige, deed de administratie, verzorg-
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afgeschaft. Onder de katholieken waren die wel toegestaan, op enkele 
uitzonderingen na, namelijk wanneer hun betekenis niet sociaal, niet 
christelijk was. De eilandbewoners hadden weinig contact met de bui-
tenwereld, het was er zoals het altijd was geweest. Door de geïsoleerde 
ligging zijn er in Papoea Nieuw Guinea zo’n achthonderd verschil-
lende talen. Ik had vier eilanden met alle vier een eigen taal, dat was 
wennen. Gelukkig is er een soort tweede taal. Het land is een deels 
Duitse en deels Engelse kolonie geweest. Ook zijn er mensen die ooit 
in Australië op een plantage gewerkt hebben. In de dagelijkse commu-
nicatie met hun werkgevers ontwikkelden ze een eigen taal, het Pidgin, 
dat vooral in de steden gesproken wordt. Zelf heb ik met een commis-
sie gewerkt aan de vertaling van de Bijbel in het Pidgin.’
Frans Lenssen ontdekte dat in allerlei geloven bepaalde oerelementen 
een rol spelen. Daar probeerde hij in zijn gemeenschappen rekening 
mee te houden. ‘Mensen zijn in de basis al religieus ingesteld, daar 
sloten wij ons bij aan. Zo hadden ze in Papoea Nieuw Guinea speciale 
olie van palmen voor mannen én een voor vrouwen. Hun oliën zegende 
ik dan en gebruikte die vervolgens bij dopen en zegeningen. Een grote 
houten schaal diende als doopvont. Veel mannen zijn namelijk goede 
houtsnijders en maken de mooiste dingen. Bij een grote doopviering 
op het strand liet ik die schaal met zeewater vullen en zegende dat voor 
de doop. Water heeft voor eilandbewoners een veelvoudige betekenis. 
Bij een kerkwijding liet ik de mannen het gebouw van binnen en bui-
ten met gewijd water besprenkelen zoals ze dat met hun eigen nieuwe 
huizen doen. Met zelfgemaakte olie van palmbomen voor mannen en 
voor vrouwen werden twaalf kruizen aan de binnenwand gezalfd, zes 
kruizen aan de vrouwenkant en zes aan de mannenkant. Zo krijgen li-
turgische handelingen met hun eigen elementen, die een bijbelse ach-
tergrond kennen, een diepere betekenis.’

De kunst van het sterven
In 1985 werd Lenssen op een generaal kapittel in Rome tot bestuurs-
lid gekozen. Daardoor werd zijn verblijf in Papoea Nieuw-Guinea voor 
elf jaar onderbroken. Na afloop van zijn ambtstermijn keerde hij er te-
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de vergunningen en verkocht brandstof. Ik had er zelfs een bankfiliaal. 
De spaarcentjes van de mensen zaten in mijn geldkist. Zo werd het ook 
niet meteen uitgegeven en eens in de zoveel tijd kwam er dan bankcon-
trole vanuit de overheid.’ 
De mensen leefden er van hun tuinen, de visvangst en de jacht en de-
den dat via ruilhandel. De gerookte vis werd in het binnenland van een 
naburig groot eiland verkocht. ‘Dat ging prima’, aldus Frans Lenssen, 
‘totdat meerderen naar de stad trokken. Daar waren ze vaak werkloos, 
werden arm en kwam de ellende met drugs, prostitutie, aids en cri-
minaliteit. Je zag wel grote verschillen tussen de regio’s in Papoea 
Nieuw-Guinea. In de bergen leefde de bevolking naast tuinieren ook 
van goudwinning, in mijnen van buitenlandse maatschappijen. Veel 
dorpelingen verdienden ook hun dagloon met goud wassen in de 
bergrivieren. Ik zag wel dat ze in de bergen harder werkten dan de 
mensen aan zee. Die werkten tot ze genoeg gegeten hadden en gingen 
dan onder de palmboom op het strand zitten.’

In het hart
De pater vertelt verder: ‘Als missionaris moet je proberen de harten 
van de mensen te raken. Zo’n gemeenschap heeft eigen tradities. Zo 
was een deel van het eiland Mandok alleen toegankelijk voor de man-
nen. De Lutheranen hebben veel traditionele dansen en ceremonies 
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rug, tot 2013, toen hij voorgoed naar St. Paul in Arcen verhuisde. In 
de loop der jaren bezocht hij missies in landen over de hele wereld en 
ontmoette zo de meeste leden van zijn congregatie. ‘Ik heb de con-
gregatie zien veranderen. Ik had door de ontwikkelingen in Europa 
een pessimistisch gevoel, maar tijdens mijn dienstreizen zag ik dat 
Mariannhill vooral in Afrika leeft. De algemene overste is sinds 2016 
een Afrikaan en is er nog maar één Europeaan in het hoofdbestuur in 
Rome. “Die Sache Christus geht weiter”, schreef een Duitse theoloog, 
ook zonder ons, en dat is goed. Afrikanen komen nu naar Europa om 
op den duur bepaalde taken over te kunnen nemen. Dat betekent een 
soort omgekeerd missieverkeer. Nu de roepingen hier opdrogen en wij 
ouder worden, moeten we accepteren dat onze weg ten einde loopt. 
Naar die eindfase moeten we toe groeien en ons inleven in de kunst van 
sterven, de Ars moriendi. Maar dan komt de vraag, wat doen we met 
onze geschiedenis hier in Arcen? Hier ligt ons verhaal.’

Erfgoed
Het voormalige St. Paul is inmiddels al verdwenen. ‘Het was veel te 
groot geworden. Verbouwen tot iets nieuws was met plafonds van zes 
meter hoog niet haalbaar. Er waren wel al enkele nieuwe activiteiten in 
het gebouw zoals vakanties voor de Zonnebloem en jeugdgroepen. In 
1974 werd besloten een nieuw kleiner klooster op het terrein te bou-
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Edmond Staal is bestuurslid van Buun en 

werkt als stafmedewerker bij Stichting het 

Limburgs Landschap.

Het klooster in Arcen ontstond uit de in 1882 door Abt Franz Pfanner 

gestichte Trappistenabdij Mariannhill (de naam is een combinatie 

van Maria en Anna op de heuvel) in de buurt van Durban in Zuid-

Afrika. De monniken zetten talrijke missiestaties op met werkplaat-

sen, boerenbedrijven, scholen en weeshuizen. Geheel tegen de 

Zuid-Afrikaanse mores in, werden daar in het begin witte en zwarte 

kinderen door elkaar heen opgevangen. Dat moest later door maat-

schappelijke druk worden teruggedraaid en vanaf toen werden 

alleen nog zwarte kinderen opgevangen. Intussen was de klooster-

gemeenschap weggegroeid van het strikte beschouwende mon-

nikenleven. Daarom werd in 1909 het hele klooster met alle daartoe 

behorende missiestaties bij decreet van Paus Pius X afgescheiden 

van de Trappistenorde en kwam er een zelfstandige congregatie 

‘Missionarissen van Mariannhill’. Door hun succes was er behoefte 

aan meer missionarissen en dus zochten zij in Europa een plek voor 

een opleidingsinstituut. Ze hadden al steunpunten in Duitsland, 

maar de ‘Kulturkampf ’ onder Bismarck hinderde de vestiging van 

een noviciaat daar. Dus werd er in het Nederlandse en Oostenrijkse 

grensgebied gezocht. Min of meer bij toeval viel het oog op het 

landgoed Klein Vink in Noord-Limburg. 
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wen Ook werd uiteindelijk besloten het grote gebouw te slopen om-
dat aanpassen niet haalbaar was.’ Dat gebeurde in 1987 waarna op de 
voormalige landerijen van de boerderij een vakantiebungalowpark met 
plassen, een zwembad en later ook een thermaalbad kwamen. In de 
boerderij zijn nu een supermarkt en een horecabedrijf gevestigd en de 
kapel die al in 1912 werd gebouwd, wordt nu als het Franz Pfannerhuis 
voor culturele activiteiten gebruikt. Het geheel is doorverkocht aan 
Roompot vakantieparken. ‘Het klooster, de nieuwe kapel, de pastorie 
en ook ons kerkhof en fraaie park laten zien dat we er waren. We reali-
seren ons heel goed dat wat er met onze culturele erfenis gebeurt, door 
mensen bepaald wordt die St. Paul na ons overnemen. Al zal St. Paul 
verdwijnen, we willen dat ons erfgoed goed doorgegeven wordt. Van-
daar dat Stichting het Limburgs Landschap het klooster met de grond 
op termijn overneemt. Ons klooster ligt in een natuurgebied dat de Ha-
mert en Landgoed Arcen verbindt. Limburgs Landschap doet veel aan 
erfgoed, dus dat is een mooie combinatie. Het is nu nog niet urgent, 
maar we zijn nog maar met zijn achten en op hoge leeftijd. En er ko-
men geen nieuwe leden van de gemeenschap bij. We hebben ongeveer 
tien jaar uitgetrokken voor de overdracht. Als de laatste Mariannhiller 
hier vertrekt, wordt de koop definitief. Dat is goed. We weten dat ons 
verhaal als inspiratiebron verbonden blijft aan deze bijzondere plek.’ <
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foto Peter de ronde

 

‘Het loopt gewoon lekker 
als je het hardop leest. Ik heb het 

zelfs uit het hoofd geleerd, maar ik lees 
er geen diepere betekenis in. De plek is 

natuurlijk perfect, boven de schildering van 
een treintje. Vanuit de Gasthuisstraat staan 

vaker mensen stil om naar het gedicht te kij-
ken. Sommigen hebben pas later door dat je het 

van onder naar boven moet lezen, als de rook 
die uit de locomotief omhoog kringelt. Enkele 

Duitse bezoekers hebben mij al eens ge-
vraagd naar de vertaling van het 

gedicht.’   

Café de Locomotief
poëzie

Joris aarts (45) 

Gedicht Boven de bomen: Paul Snoek
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cultuur

Verweesd museum 
zoekt zijn weg

En zo is het post-Van-

Bommel-Van-Dam-tijdperk 

aangebroken. Althans wat 

het gebouw betreft, het museum, 

dat nu verweesd door de stad 

dwaalt, blijft hopelijk leven. Straks 

verhuist het naar het postkantoor. 

Maar moest dat nou echt? 

Mijmeren over (gemiste) kansen, 

blunders en misverstanden. En 

koffiedik kijken.
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M
ei 2018, Kettle’s Yard, Cambridge. Bezoekers schuifelen in 
groepjes van tien het vroegere woonhuis van Jim en Helen Ede 
binnen. Dat is tot de nok gevuld met de kunstcollectie van het 
echtpaar, van kleine objecten en sculpturen tot schilderijen, 

tekeningen en foto’s. Het oude meubilair staat er nog in, en je mag 
overal gaan zitten, op stoelen, banken, zelfs op het bed. Je reist te-
rug in de tijd en wordt deelgenoot van de voorkeuren van het echtpaar: 
Brancusi, Hepworth, Miró, Moore, Nicholson en tal van andere namen 
uit de vorige eeuw. Kippenvel krijg je ervan. In de bijbehorende gale-
rie zijn tentoonstellingen van hedendaagse kunst. De entree voor het 
complex is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Je doneert graag 
een paar munten, alleen al voor dat huis. Wie moet wachten, verpoost 
in de lunchroom of verkent de museumshop.
Een gouden formule.
Nederland is Engeland niet, en Venlo niet te vergelijken met Cam-
bridge, maar elke stad moet zijn eigen schatten koesteren en exploite-
ren. Want je denkt meteen aan de bungalow van Maarten en Reina van 
Bommel-van Dam, pal naast ‘hun’ museum. Waren beide maar intact 
gebleven. Wat zou het mooi zijn geweest als je zo vanuit het museum 
de gemeubileerde kamers en gangen had kunnen binnenstappen. Om 
te genieten van de door het echtpaar verzamelde werken, in telkens 
wisselende samenstelling. Je zou een indruk van hun leven hebben 
gekregen, aan hun geschiedenis hebben kunnen ruiken en via foto-
albums, brieven en ander materiaal kunnen zien hoe die geschiedenis 
zich voltrok - en eindigde. 

Pionier
Het verhaal is bekend: een heer van stand, Maarten van Bommel, reist 
in de jaren zestig stad en land af om een eigen museum te vinden voor 
zijn duizenddelige kunstcollectie en ontmoet in Venlo een bevlogen 
pionier, Lei Alberigs, die meteen gaat lobbyen. De burgemeester, Leo-
nard de Gou, heeft wel oren naar de wensen, en zo opent in 1971 Muse-
um van Bommel van Dam, naar een ontwerp van architect Jos van Hest, 
op een centrale plek in het Julianapark, naast de statige burgemees-
terswoning. Vanwege de kosten is één vleugel gesneuveld, evenals de 
door Van Bommel gewenste koffiebar met buitenterras. Maar terwijl 
het Bonnefantenmuseum in de hoofdstad Maastricht met geld- en 
ruimtegebrek kampt, heeft Venlo het eerste Limburgse museum voor 
moderne kunst. 
Het zijn euforische dagen. Zowel voor het echtpaar Van Bommel, dat 
een nieuwe woning mét museum kan betrekken, als voor kunstmin-
nende Venlonaren, aangevoerd door Lei Alberigs. Archieffoto’s bren-
gen de verhuisdag in beeld, in de Amsterdamse bovenwoning van het 
echtpaar. Op een ervan zit Maarten tevreden een pijp te roken, met de 
benen gestrekt op zijn canapé - waar is die eigenlijk gebleven? Op een 
andere zit hij naast Lei Alberigs op een kist, en kijkt zelfbewust de ca-
mera in. Reina, ‘la reine’, zoals Maarten haar liefkozend noemde, vult 
de bekers met frisdrank.
Hoofdrolspelers op een kruispunt van wegen.

Regi s t ra t i e  van  de  co l l e c t i e  in  he t  Cu l -

tur e e l  Cent rum.  Van  l inks  naar  r e ch t s : 

P i e r r e  Lücke r  ( suppoos t ) ,  The i  Voragen 

(dan  nog  as s i s t en t  van  Le i  A lbe r igs ) ,  L e i 

A lbe r igs  (d i r e c t eur ) ,  F loor  Spr enger s  en 

Be rnade t t e  Ve rmeul en-Windsant  (mede-

werke r s )  ( fo to  Se f  Dae l ,  Ven lo ) .
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VAN BOMMEL VAN DAM

Een heer van stand reist stad en land 
af en ontmoet in Venlo een bevlogen 
pionier.

Albe r t  Gros f e ld  ( l inks ) ,  L e i  A lbe r igs  en 

Aat  Ve rhoog  en  (op  de  rug  gez i en )  z i jn 

e ch tgenot e . 

L e i  A lbe r igs ,  Maar t en  van  Bommel  en 

Re ina  van  Dam in  hun  Amste rdamse  wo-

ning  aan  de  Sarphat i s t raat  op  de  dag  van 

ve rhuiz ing  naar  Ven lo . 

In  he t  s t adhui s  ( 1979) :  Theo  van  Spi jk 

( l inks ) ,  Care l  en  Sy lv ia  Wi l l ink  en  de 

k e r sve r s e  burgemees t e r  F rans  Fe i j.

( fo to ’ s  S e f  Dae l ) .
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nig interessant om genoeg publiek te trekken, het museum moet het 
roer omgooien. Er is geen visie, zegt de Mondriaan Stichting enkele ja-
ren later, en stopt haar subsidie. Terwijl het museum kunstexperimen-
ten niet uit de weg gaat, volgen er financieel mindere hoofdstukken.

duwbak
Dan, rond de eeuwwisseling, komt er een schip, een duwbak, het Ju-
lianapark binnenvaren: het Limburgs Museum. Dat scheert met zijn 
lange, houten zijwand langs de voormalige burgemeesterswoning (die 
kort daarvoor aan de verslavingszorg is vergeven) en stelt het Museum 
van Bommel van Dam in de schaduw. De schoonheidscommissie moet 
een oogje hebben dichtgeknepen, en daarbij gedacht: de burgemeester 
woont er toch niet meer. 
Met zo’n kolos ernaast is te verwachten dat er gesproken wordt over sa-
menwerking en zelfs een samengaan van beide musea. Samenwerken 
is zeker mogelijk, zegt Thei Voragen in een interview na zijn afscheid 
in 2003, zolang het Museum van Bommel van Dam zijn identiteit maar 
behoudt. Het Limburgs Museum is historisch gericht en toont kunst 
tot aan de Tweede Wereldoorlog, maar de meest interessante exposi-
ties zijn toch de moderne en hedendaagse uitingen van kunst, vindt hij. 
Het Limburgs Museum gaat het nog moeilijk krijgen, zegt hij erbij. Hij 
kan niet bevroeden dat het juist met het Museum van Bommel van Dam 
snel bergafwaarts zal gaan. Hij kan ook niet bevroeden dat het Lim-
burgs Museum nog geen tien jaar later moderne topkunst verwerft: het 
vermeende mikwe, afkomstig van de Maaskade. Dat is land-art, com-
munity art en conceptual art ineen. Dit langlopend project eindigt op de 
dag dat er een bord bij wordt geplaatst met de uitleg dat de installatie 
(om het middeleeuws mergelwerk zo even te noemen) geen mikwe is. 
Een archeoloog heeft iedereen op het verkeerde been gezet - in de beel-
dende kunst een hoog streven.
En het schip schuift verder het Julianapark in. Wie in het ‘kraaiennest’ 
staat, kan zo op de blokkendoos, het kleine museum, neerkijken.

Broek
Al deze gekte terzijde, enige vorm van samenwerking tussen beide 
musea is natuurlijk prima.  In het besef dat ze naar aard en inhoud 
verschillen, zoals ook Voragens opvolger Rick Vercauteren nog eens 
duidelijk heeft gemaakt in een interview in 2006. Maar de ‘mikwe’-
blunder kost de provincie én de gemeente extra geld. Het bevreemdt 
daarom nauwelijks dat  een andere roep steeds luider gaat klinken: 
‘Van Bommel van Dam moet zijn eigen broek maar gaan ophouden.’ 
Sterker: het is een bijna logische slotsom in tijden van geldgebrek en 
gezien de geringe animo in de Venlose politiek voor moderne kunst 
- waar niemand naar gaat kijken, hoor je daar bijna automatisch bij. 
Liefhebbers laten het afweten omdat er geen spraakmakende tentoon-
stellingen zijn. Bij hen heeft het beeld postgevat dat het museum al 
heel lang meer van hetzelfde biedt. Nieuwe schenkingen en daaruit 
voortvloeiende exposities van Limburgse Amsterdammers (Defesche, 
Diederen) bevestigen dat beeld.

De  bouw van  de  a toomschui lke lde r 

midden  ja r en  t a cht ig  ( fo to :  S e f  Dae l )
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Juliana 
Lei Alberigs heeft in de jaren daarvoor al naam gemaakt met spraak-
makende tentoonstellingen in het Cultureel Centrum aan de Begij-
nengang. Er is landelijk aandacht geweest voor exposities rond Albert 
Servaes, Appel, Lucebert en Wagemaker. Met de komst van een nieuw 
museum kan Alberigs zijn successtory uitbreiden. Een jaar na de ope-
ning komt koningin Juliana op bezoek, om de tentoonstelling rond de 
Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst te openen. Andere hoog-
tepunten in het eerste decennium: een overzicht van Permeke, Dertig 
jaar Appel en de expositie De generatie van 1900, met zeer uiteenlopende 
kunstenaars, onder wie Pyke Koch, Kees Verwey en Carel Willink. Een 
archieffoto toont weer hoofdrolspelers: Willink en zijn echtgenote Syl-
via zijn in het stadhuis te gast bij burgemeester Frans Feij. Ook aange-
schoven is Theo van Spijk, directeur van de drukkerij die monografieën 
en catalogi verzorgt. Een geanimeerd gezelschap. 
De exposities strekken zich na verloop van tijd uit over beide locaties, 
het Cultureel Centrum en het nieuwe gebouw. Lei Alberigs tornt daar-
mee aan de voorwaarde van Maarten van Bommel dat ‘zijn’ gebouw aan 
‘zijn’ collectie wordt voorbehouden. Geen gemakkelijke werksituatie 
voor Alberigs en zijn assistent Thei Voragen. Dit probleem lost zich van-
zelf op als het Cultureel Centrum in 1984 dicht gaat en het museum als 
enige tentoonstellingsplek overblijft. Net rond die tijd neemt Voragen 
het directiestokje van Alberigs over. De gloriejaren van drukbezochte 
exposities (met vaak meer dan 30.000 bezoekers) zijn dan al voorbij.

Uitschieter
Er is wel een meevaller: de weggevallen ruimte van het Cultureel Cen-
trum kan worden gecompenseerd. Het museum kan uitbreiden met 
een nieuwe zaal. Kosten: bijna geen. Wat is het geval? De PTT wil een 
atoomvrije communicatiekelder bouwen. De bovengrondse ruimte 
kan fungeren als camouflagehal voor de luchtkokers. De kelder zal 
ook een toekomstcadeautje blijken. Als die na de val van de Berlijnse 
Muur overbodig is geworden, zal ze dienst gaan doen als depot voor 
het museum. 
Thei Voragen, door oud-wethouder Stroeken achteraf als ‘degelijke 
propagandist van de moderne kunst’ bestempeld, volgt een behou-
dender lijn dan zijn voorganger. Hij gaat werk van kunstenaars in de 
collectie aanvullen en koopt veel ‘Limburgse Amsterdammers’. De 
publieke belangstelling voor het museum blijft tanend, hoewel er ook 
succesvolle exposities zijn, zoals Architectuur in Lego en Asparagus Aspa-
ragus. In 1992 is er een echte uitschieter: de door conservator Pascalle 
Mansvelders bedachte expositie Pop & Advertising, waarbij het museum 
tot kunstsupermarkt Mubo wordt omgebouwd, haalt vijf tv-journaals 
op één avond en alle toonaangevende kranten. Toeloop verzekerd.
Maarten van Bommel is het jaar daarvoor overleden, Reina blijft in de 
aanbouw wonen en toont een onverminderde betrokkenheid bij het 
museum. Ze zal de conclusie van een Amsterdams kunstadviesbureau 
in 1994 niet graag hebben vernomen: de collectie van het echtpaar (die 
volgens de schenkingsakte regelmatig moet worden getoond) is te wei-

VAN BOMMEL VAN DAM

Maart en  van  Bommel  en  The i  Voragen 

t i jdens  he t  s chouwen  van  kuns t  ( fo to : 

S e f  Dae l ) .
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Het aanstekelijk elan van Vercauteren biedt onvoldoende tegenwicht. 
Hij paait zijn Brabantse connecties, haalt meer (jongere) Limburgse 
kunstenaars binnen en probeert de oosterburen aan te spreken. Veel 
energie wordt gestoken in het project Maarten & Reina van Bommel van 
Dam (in 2009, een jaar na het overlijden van Reina). Dat werpt licht 
op de geschiedenis van hun collectie en omvat een expositie waarin 
tevens meubelstukken uit de bungalow zijn opgenomen. In 2011 is er 
weer een terugblik, nu op veertig jaar verzamelen. Met andere ogen heet 
deze jubileumexpositie, maar het meeste zagen de ogen al eerder. De 
Live ateliers, waarbij kunstenaars op zaal werken en in gesprek gaan met 
het publiek, stimuleren de publieke belangstelling enigszins. Het mag 
niet baten: terwijl 2013 voor alle grotere musea, ook in Limburg, een 
goed jaar is, is Museum van Bommel van Dam met 15.000 bezoekers 
de negatieve uitzondering. 

reddingsboei
In onzekere tijden volgen de rapporten elkaar op. Niet fijn werken 
voor een directeur en zijn medewerkers. Conclusie van een onderzoek 
uit 2014: Museum van Bommel van Dam kan alleen overleven in een 
nieuwe vleugel van het Limburgs Museum. Provinciaal gedeputeerde 
Ger Koopmans maakt meteen bezwaar. Gelukkig maar, want de dren-
keling zou weliswaar zijn gered, maar eenmaal aan boord tegelijk 
onzichtbaar zijn geworden. De Stichting van Bommel van Dam is, bij 
monde van voorzitter Jeroen Sanders, boos over de volgens hem over-
haaste afwijzing. Maar de gemeenteraad verwerpt het plan vervolgens 
ook als een te dure optie.
Interessant is het rapport van planoloog Jos Gadet (in 2015), vooral 
door zijn visie op het Julianapark. Eindelijk iemand die de dode hou-
ten gevel van het Limburgs Museum aankaart. Die draagt volgens hem 
bij aan de unheimische sfeer rond dit stuk van de Deken van Oppen-
singel. Beide musea liggen bovendien met hun rug naar het park, ze 
hebben er geen open verbinding mee. En dat terwijl parken in kennis-
steden steeds meer een place to be zijn. Dat er in dat troosteloze gebied 
regelmatig sprake is van drugsoverlast, verbaast hem niet. Hij vergeet 
dat die overlast ook kan samenhangen met de verslaafdenopvang die 
tijdelijk in de vroegere burgemeesterswoning zat. Hoe het ook zij, Ga-
det is eveneens tegen de bouw van een nieuwe vleugel in het park. Hij 
zet liever in op verlevendiging van de stadsentree bij de Keulsepoort. 
Een goede optie is het onderbrengen van het Museum van Bommel van 
Dam in het leegstaande postkantoor. 
Bij die reddingsboei blijven alle blikken daarna steken, ook die van de 
Stichting van Bommel van Dam. 

dwaling
Het verwaarloosde gebouw in het park moderniseren wordt veel te 
duur, heeft Jeroen Sanders c.s. al eerder vastgesteld. Het is bovendien 
te klein om nieuwe activiteiten te kunnen initiëren. De leek krabt zich 
achter de oren. Te weinig ruimte? Terwijl er een kelder is bijgekomen 
en de woonvertrekken na de dood van Reina van Bommel al bij het kan-
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toor zijn gevoegd? ‘Supermarkt’ Mubo kon er prima mee uit de voeten. 
Hoe groot wil je denken? En dan nog: is het nou echt zo duur om dat 
strakke, bescheiden museum met zijn veel bejubelde lichtinval up to 
date te maken en mogelijk iets uit te breiden? Hoeveel moet het niet 
kosten om dat logge, monumentale postkantoor, ooit gebouwd om 
brieven en pakketjes te kunnen versturen, museumrijp te maken? Het 
gaat immers niet alleen om een nieuwe huisstijl.
Helaas, de politiek kiest in 2017 definitief voor verhuizing naar het 
vooroorlogse pand. Een nieuwe gemeentelijke dwaling, die tevens een 
misverstand insluit: dat de locatie van een museum bepalend is voor 
het aantal bezoekers. Wie naar een bijzondere tentoonstelling in bij-
voorbeeld Museum De Fundatie in Zwolle wil, zal het een zorg zijn of 
dat op een levendige plek ligt. Als het maar te vinden is. 
In een serie artikelen in de Volkskrant eerder dit jaar leggen museumdi-
recteuren uit hoe ze meer bezoekers proberen te trekken. In één geval 
is de locatie van belang geweest: bij het Stedelijk Museum ’s-Herto-
genbosch steeg de toeloop explosief nadat het verhuisd was naar een 
nieuw gebouw in het museumkwartier - in Venlo vindt de verhuizing 
plaats binnen het museumkwartier, al zal de nieuweling in het begin 
ongetwijfeld extra nieuwsgierigheid wekken. Algemene teneur van de 
serie: het komt aan op de creativiteit van de directeur, met durf om ri-
sico’s te nemen, buiten gebaande paden te treden. Dat zal uiteindelijk 
ook spelen bij Post van Bommel van Dam, zoals het nieuwe complex 
maar moet gaan heten. 

doornroosje
Sinds het museum zijn huis heeft moeten afstaan, zwerft het als VBVD 
Temporary door de stad. De teruggetreden directeur maakt zich achter 
de schermen nuttig. Nieuwe hoofdrolspelers zijn ondertussen in de 
media verschenen. In een uitgave van Ondernemend Venlo uit 2016 po-
seert Jeroen Sanders van de Stichting van Bommel van Dam met drie 
medestanders voor het postkantoor. Het verhuisplan moet dan nog 
groen licht krijgen. Een foto in De Limburger begin dit jaar is genomen 
ín het postkantoor tijdens een sneakpreview in aanwezigheid van de 
pandeigenaar. Op de voorgrond heeft wethouder Jos Teeuwen een 
onderonsje met waarnemend museumdirecteur Bernard Ellenbroek. 
‘Doornroosje is wakker gekust’, moet de laatste hebben opgemerkt. 
Een verraderlijke uitspraak. 
Gaat het vooral om het postkantoor? Dan lijkt Museum van Bommel 
van Dam de minst aantrekkelijke prins van alle gegadigden: voor hem 
moet de prinses flink onder het mes. Maar het is toch juist het museum 
dat moet gaan opbloeien? 
Of ook dat sprookje uitkomt, hangt af van de kwaliteit van het gebouw, 
van de tentoonstellingen, van wie er aan het roer komt te staan. Mis-
schien heeft Venlo straks toch een populistische ‘Kunsthal Noord-
Limburg’, een keuze die Vercauteren kort na zijn aantreden nog wilde 
vermijden. Als Jan en alleman er zijn kunstwaar kan uitstallen, waar 
het in zijn nadagen en daarna op begon te lijken, is de drempel wel heel 
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erg verlaagd. De in de jaren zeventig ingestelde Van Bommel Van Dam 
Prijs zal veel glans verliezen. 
Afwachten maar.
Het museum opent naar verluidt eind 2019. De grote buurman heeft 
dat jaar een publiekstrekker: een expositie met enorme veelluiken van 
oud-Venlonaar Evert Thielen. Momenteel is er een amuse, verzorgd in 
samenwerking met VBVD Temporary: een serie ‘figuratief-realistische’ 
schilderijen aan een onrustige schrootjeswand. Had allemaal ook - be-
ter - in het oude Museum van Bommel van Dam gekund. 

Parel
Even verder dromen over de witte parel in het park, als die niet was 
weggegeven.
Het gebouw is gerenoveerd en beschikt aan de achterzijde eindelijk 
over een koffiebar met buitenterras. Het geheel is strak omzoomd met 
bomen, zoals bij de eerste maquette. Het Limburgs Museum is bijna 
niet meer te zien; zijn lange, blinde zijwand is ecologisch groen. De 
Bonnefanten Kunstuitleen in de burgemeestersvilla leeft als nooit te-
voren.
De woning van Maarten en Reina van Bommel-van Dam is terugge-
bracht in de oude staat. Voor een kleine toeslag op de entree mag je 
naar binnen en in alle vertrekken rondwandelen of gaan zitten. Je ver-
gaapt je aan hun oercollectie. Aan schilderijen van Leo Gestel, Albert 
Grosfeld, Hans van Ieperen en Piet Wiegman. Aan Cobrakunst van 
Eugène Brands, expressief werk van Lataster en materieschilderkunst 
van Bram Bogart en Armando. Om een gebrek aan samenhang in die 
collectie, waarover wel is gerept, maal je niet. Het is de formule - kunst 
in het verzamelaarshuis - die het hem doet.
Uiteraard blijf je stilstaan bij portretten van de twee hoofdrolspelers, 
geschilderd door Arie Kater. Zittend op de iconische canapé staar je 
naar de klassieke foto die Erwin Olaf ooit maakte van Reina met si-
gaartje in de hand. In een kast ontdek je een keramisch beeldje van 
een pijprokende Maarten op diezelfde canapé. Zijn echte pijp ligt er-
naast. Je loopt langs vitrines met foto’s, brieven en krantenartikelen en 
raadpleegt uitgestalde kunstboeken. Ten slotte wandel je het museum 
weer in, en je verplaatst je in de gelukkigste momenten van Maarten 
en Reina, wanneer die op zondagmorgen samen een rondje maakten 
langs hun eigen schilderijen. Rillingen lopen over je rug.
Maar het is voorbij, o, en voorgoed voorbij.

(Of is er nog een weg terug?) <

Augustus 2018
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Om een gebrek aan samenhang in die collectie maal je 
niet. Het is de formule - kunst in het verzamelaarshuis - die 
het hem doet.

Reina  van  Dam met  onaf s che ide l i jk 
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togra f e e rd  door  Pe t e r  de  Ronde . 



304   BUUN

Met dank aan alle sponsoren welke deze uitgave mede mogelijk gemaakt hebben.



2019

NIENKE NASSERIAN 
  Tanzania aan de Maas

DE VRIJBUITERS 
  Dialectpop uit  de oer t i jd

THEU BOERMANS 2.0 
  Regisseur in musicalland

DE VAL VAN VERA 
  Tax krabbelt weer op

2019

Buun is  hét  jaarboek over  Venlo en omgeving.
•mensen•cultuur•muziek•kunst•f i lm• l i teratuur•mode•sport•historie•natuur

•architectuur•polit iek•Meer Buun op buunvenlo.nl

ISBN/EAN:  978-90-76758-21-3

HANS 
REIJNDERS EN 

JAPANSE PORNO | YAN 
TAX KLEREN VOOR PLACIDO | 

ROMERTORENBLIK | 425 JA AR 

AKKERMANSGILDE | ANDREW 
ELT | BOÉREBROÉLOFSBROÉD | 

BAER TRA A TREFT BLACKBIRD | 

VENLOSE VOETBALLER VITO | TANJA 
NABBEN BLOGT | WILDLIFE OP DE 

HEI | HANNEKE HENDRIX | 

POSTVANBOMMELVANDAM  

GORE BACK MET HERRIE |

EN NOG VÉÉL MEER 

NOVEMBER 2018

B
U

U
N

 2
0

19
 

 
 

 
 

 
H

E
T D

IK
S

TE M
A

G
A

ZIN
E

 V
A

N
 V

EN
LO


