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Glamourfotografe Patricia
Steur is in het Limburgs Muse-
um in Venlo. Op zoek naar
vrouwen voor haar boek Dutch
Beauty dat straks de hele we-
reld over gaat. In het boek is
ook plaats voor één Limburgse
vrouw uit de wereld van schut-
terijen, hafabra’s en joekska-
pellen. Onder toeziend oog van
de jury en een fotograferende
Steur moeten ze via de catwalk
een bladzijde in het boek zien
te veroveren. 

Welke Limburgse wil in het fo-
toboek van Steur? De oproep
leverde zo’n zestig reacties op.
Een selectie daaruit mag deze
middag ook daadwerkelijk
meestrijden. Koos Hussem is
de initiator van het boek, maar
ook van de expositie van
krachtige vrouwen die op dit
moment in het museum te
zien is. „Het gaat om vrouwen
die iets bereikt en te bieden
hebben. Omdat we in het Lim-
burgs Museum zitten, wilden
we ook Limburgse glamour.
Dus koninginnen van schutte-
rijen of vrouwen van muziek-

verenigingen.” De Limburgse
met de meeste glamour mag
naar de studio van Steur afrei-
zen voor een fotosessie en eeu-
wige roem. Iedereen heeft zijn
eigen voorbereiding om dat
doel te bereiken. Het zestal
van De Peerlink Bend uit Stein
doste zich uit in Venitiaanse
kostuums en geschminkte ge-
zichten. „Kostuums die we spe-
ciaal hebben gemaakt voor ons
2x11-jarig jubileum”, zegt Mi-
randa Kluitenberg. „Zo zaten
we ook in de trein.” 
De Blerickse Christa Jeurissen
vertegenwoordigt joekskapel

De Nachravers. „Dankzij mijn
man want die heeft me in het
geheim opgegeven”, lacht ze. 
Enkele ogenblikken voor haar
‘auditie’ staat ze echter nog in
burgerkledij. „Het omkleden
kost niet zoveel tijd. Schmin-
ken kan ik me helaas niet
want ik moet straks meteen
door naar het ziekenhuis waar
ik werk en ik betwijfel of ze
het erg leuk vinden wanneer
ik daar geschminkt aankom.”
Na zo’n anderhalf uur weten
we dat het boek straks bestaat
uit foto’s van honderd vrou-
wen. Sterke vrouwen als Katja

Schuurmans, Manuela Kemp
en Elleke Classens. Elleke Clas-
sens? De saxofoniste van Fan-
fare Dorpsklank uit Castenray
had volgens Steur de meeste
glamour. Al had het weinig ge-
scheeld of ze had het boek niet
eens gehaald. „Ik ben opgege-
ven door mijn moeder en ben
ook door haar overgehaald om
hier vandaag te zijn. Ik kom
net terug van kamp. Eigenlijk
hadden we nu een etentje,
maar ik ben toch maar geko-
men en dus niet voor niets.
Mijn moeder heb ik dus toch
maar even bedankt.”

Nu nog in het Limburgs Museum, straks gaat ze de hele wereld over. De Castenrayse Elleke Classens beviel fotografe Patricia Steur het beste. foto Gé Hirdes


