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V

Voorwoord
De Redactie van de Maaslandse Monografieën is er steeds op bedacht geweest haar
publicatie-activiteiten zo wijd mogelijk over de geschiedenis van de beide Limburgen
uit te strekken, en daarbij een zo groot mogelijke diversiteit na te streven. Zo is in
de tot op heden verschenen 22 delen van deze serie aandacht besteed aan de
staatkundige en de sociaal-economische geschiedenis, aan de historie van kerk en
godsdienst en aan de cultuurgeschiedenis, waarvan een zeer belangrijke periode door
Prof. Timmers behandeld is in zijn in de Maaslandse Monografieën verschenen werk
over de Maaslandse Kunst. Met betrekking tot al deze deelgebieden van de historie
van de beide Limburgen is nog veel onderzoek en publicatie nodig, ook op het terrein
van de cultuurgeschiedenis, waarbij onder meer gedacht dient te worden aan de
geschiedenis van het toneel en van de pers.
De Redactie is daarom bijzonder verheugd, dat de Stichting Tournooi der Lage
Landen het initiatief heeft genomen een publicatie te doen verschijnen, die tot
onderwerp heeft de historie van het toneel in Nederlands-Limburg in de 19e en 20e
eeuw en de heer Harry Schillings bereid vond een studie over dit onderwerp nader
uit te werken. De Redactie prijst zich gelukkig, dat deze publicatie voor de Maaslandse
Monografieën beschikbaar werd gesteld.
Harry Schillings is als weinigen aangewezen om een geschiedenis van het
toneelleven in Limburg te schrijven. Zoon van de pionier van een artistiek
verantwoord amateurtoneel, Jef Schillings, de regisseur van het befaamde
‘Zuid-Limburgs Toneel’, gehuwd met een dochter van Piet Malherbe, leeft hij in een
sfeer, waarin de liefde tot het volkstoneel als een vanzelfsprekende zaak kan worden
beschouwd. Zelf is hij de auteur van meerdere toneelspelen in het algemeen
Nederlands en in dialect, zoals b.v. het spel over het mijnbedrijf ‘Nog ummer zingt
d'r Lieëwerik’. Zijn verbondenheid met het toneel manifesteert zich in nauwe relaties
met hen, die in Limburg als hoofdrolspelers of figuranten voor het voetlicht hebben
gestaan, in de opbouw van een unieke collectie toneelspelen voor
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de Provinciale Bibliotheekcentrale te Roermond en met name ook in het werk, dat
thans voor ons ligt.
Deze geschiedenis van het toneel in de twee laatste eeuwen getuigt niet alleen van
een brede belezenheid en een veelomvattende kennis van de materie, doch ook van
een groot, persoonlijk engagement. Hierbij gaat zijn voorliefde in de eerste plaats
uit naar het volkstoneel, dat hij ziet als een waardevol bestanddeel - bovendien een
stimulans - van de Limburgse volkscultuur in het algemeen. Hoewel hij een open
oog heeft voor het beroepstoneel en de moderne gedachtenwereld, blijken traditionele
waarden een bijzondere plaats in zijn aandacht en engagement in te nemen, al staat
hij hier zeker niet kritiekloos tegenover. De lijnen, die hij in de geschiedenis van het
volkstoneel aangeeft, bieden tevens een perspectief voor het behoud van deze uiting
van volkscultuur in de toekomst.
De schrijver was aangewezen op vaak onvolledige archieven van toneelen
operettegezelschappen, op ‘klein drukwerk’, zoals reglementen, programma's en
affiches en in het bijzonder op de regionale kranten uit de 19e en 20e eeuw, waarvan
niet slechts de berichten en recensies doch ook de ingezonden stukken en advertenties
gegevens opleverden. Het gebruik van dit zeer verspreide en niet zelden moeilijk te
bereiken materiaal geeft de geschiedenis van toneel en theater van Harry Schillings
eerder een narratief dan een kritisch-analyserend karakter. Het werk wordt dan ook
gekenmerkt door een grote rijkdom aan feitenmateriaal: de lotgevallen van de
verschillende, soms kortstondige gezelschappen met hun repertoire en opvoeringen,
waarbij herhaaldelijk wordt ingespeeld op maatschappelijke situaties, de publieke
opinie en de houding van de geestelijkheid en de overheid tegenover de toneelkunst
en haar beoefening. Dit resultaat is mede te danken aan het engagement van de
schrijver en zijn relaties met alles wat in de afgelopen periode op gebied van het
toneel in Limburg is aangegaan. Nu deze periode zich in meerdere opzichten als een
breuk met het verleden aftekent, lijkt het meer dan aannemelijk, dat het werk nog
juist ‘op tijd’ is voltooid en in een verdere toekomst niet meer, althans niet met deze
rijkdom aan gegevens en sfeerwerking, te verwachten zou zijn.
Zonder twijfel blijven wensen bestaan. De auteur plaatst weliswaar zijn materie
in het kader van de ontwikkeling die de behandelde peiode kenmerkt: van plaatselijke,
geïsoleerde gemeenschap tot nivellerende verstedelijking, van sociale gebondenheid
en controle tot openheid en vrijheid van het individu, doch een systematische
beschrijving van de invloed op het toneel van de diverse politieke en sociale
stromingen vóór en na de oorlog ontbreekt. Evenmin is de houding van de overheid
tegenover deze het gedrag en de publieke opinie beïnvloedende activiteit nader
uitgewerkt. De vraag of een werk van een dergelijke dimensie nog wel in over-
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eenstemming te brengen is met een gedetailleerde beschrijving van wat zich, op het
gebied van het toneel, de opera en de operette in de Limburgse steden en dorpen
heeft afgespeeld, buiten beschouwing gelaten, zou deze opzet een diepgaand
onderzoek in de overheidsarchieven - en dan dient men vooral te denken aan de
archieven van de gouverneurs in Limburg - hebben vereist. De omvang van deze
overheidsarchieven is echter van dien aard, dat bewerking daarvan een tijdrovende
aangelegenheid geweest zou zijn en dat verwerking van de resultaten daarvan in de
thans gereed gekomen studie de publicatie daarvan ter gelegenheid van het 25e
Tournooi der Lage Landen verhinderd zou hebben. Bestuur en Redactie zijn er zich
van bewust, dat aanvulling en voortzetting van deze studie een taak is, die in de
toekomende jaren zal moeten worden vervuld, waarmede een belangrijk facet van
de cultuur in de beide Limburgen de aandacht zal hebben verkregen, die het verdient.
De Redactie.
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Inleiding
Het is een gemeenplaats nog eens te constateren dat het toneel bij het moment leeft,
en dat het derhalve moeilijk is ‘theater’ te vangen. Immers op het moment dat het
theaterstuk is afgelopen is het geschiedenis geworden. Het leeft hooguit voort in de
herinnering van de aandachtige toeschouwer of via de beschouwing van de criticus.
Een voorstelling blijkt na enkele jaren al verouderd omdat de opvattingen, de smaak
van de toeschouwers snel veranderen. Daarom is het uitermate moeilijk vanuit onze
huidige opvattingen en vanuit onze tijd een objectieve beoordeling te geven over de
artisticiteit, de wijze van opvoering, van beleving, kortom over het niveau van de
theaterkunst in het verleden.
Het materiaal waaruit we konden putten is zeer schaars en wat we - na vaak moeilijk
en tijdrovend speurwerk - vonden, werd aangetroffen in programma's, kranten en
tijdschriften, en wat de twee laatsten betreft voornamelijk in advertenties en korte
vooraankondigingen. Gedurende nagenoeg de gehele negentiende eeuw en in de
eerste decennia van de twintigste eeuw ontbreken echte kritische beschouwingen in
de dag- en weekbladen. ‘En als ze al aanwezig waren’, merkt G.A. Gillhoff in zijn
boek ‘The Royal Dutch Theatre at the Hague (1804-1876)’ op, ‘waren ze van zulk
een onvolwassen aard (adulotory nature) dat ze nauwelijks enige hulp boden voor
een serieuze beoordeling. Bovendien waren de plaatselijke acteurs zo weinig serieuze
kritieken gewoon, dat de kleinste bemerkingen over hun spel als “reprimandes”
werden opgevat’1. Alleen al om deze redenen kan deze studie geen volledigheid
beogen.
Kenmerkend voor het toneel in Limburg in de 19e en 20e eeuw was zijn volkse
karakter. De spelers waren veelal amateurs, die louter uit persoonlijke interesse zich
met het toneel bezighielden. Zij richtten zich op een zeer breed publiek en kozen
stukken, die nauw aansloten bij de smaak van zeer grote groepen van de bevolking.
Voor zijn bestaan was het toneel immers afhankelijk van de stuivers van de
entreegelden2. Toneel vormde in deze tijd een onderdeel van de Limburgse
volkscultuur.
Een directe relatie tussen brede lagen der bevolking en het toneel heeft
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bepaald niet altijd bestaan, zoals een kort overzicht van de verschillende episodes in
de historie van het toneel in ons gewest vermag aan te tonen. De oudste vermeldingen
van toneel in Gallië schijnen erop te wijzen, dat oorspronkelijk volkse en rituele
spelen een grote rol speelden en veel aandacht kregen. Omstreeks 450 klaagt
Salvianus3 over het verschijnsel, dat in Gallië talloze Christenen de kerk voortijdig
verlieten, als zij hoorden, dat er ergens spelen werden gehouden. Daarmee tekende
hij voor het eerst de spanning tussen religie en theater, die in de toneelgeschiedenis
van Limburg telkens weer een rol schijnt te hebben gespeeld. Al in de vroege
Middeleeuwen treft men voorbeelden aan van elk van de beide mogelijke oplossingen
voor dit conflict: repressie en adaptatie. In de Karolingische tijd werden verboden
tot het houden van spelen op zondag afgekondigd. Vrijwel terzelfdertijd werden
pogingen ondernomen, om godsdienst en toneel te verenigen. Met name de kerkelijke
plechtigheden van Pasen en Kerstmis leenden zich bijzonder voor dramatische
voorstellingen.
Uiteraard zijn uitgewerkte voorbeelden van dergelijke spelen uit onze eigen
omgeving aanmerkelijk jonger, vanwege het hier nagenoeg ontbreken van geschreven
bronnen vóór de 12e eeuw. Het is evenwel opmerkelijk, dat er uit de allereerste
periode, waarin men deze spelen in geschreven bronnen aantreft, twee volledige
toneelstukken zijn teruggevonden. In een Maastrichts handschrift uit het einde van
de twaalfde eeuw, dat wellicht zijn oorsprong vond in de abdij van Sint-Truiden,
werd een Latijns Paasspel gevonden, waarin het bezoek van de vrouwen aan het graf
en verschijning van Christus aan de Emmausgangers werden geschilderd. In het
zogenaamde Ordo Stellae uit Munsterbilzen bij Maastricht, dat rond 1130 moet
worden gedateerd, vond men voorts een Driekoningenspel, waarin de komst der
koningen, hun ontmoeting met Herodes en de aanbidding van het Kerstkind werden
getekend. Men slaagde er in aan te tonen, dat deze spelen passen in een traditie van
aanpassing van het toneel aan de liturgische gebruiken, die teruggaat tot de negende
eeuw4.
De religieuze spelen, die zich hadden aangesloten bij de liturgische plechtigheden
in de kerk, kregen echter geleidelijk een zodanige omvang en gedaante, dat zij niet
meer in de kerk opgevoerd konden worden. Gevolg van het verdwijnen uit de kerk
was dat de spelen voortaan in de berijmde volkstaal werden voorgedragen, al traden
er ook nog enige tijd koren met Latijnse gezangen in op. Daarmee verloren de spelen
hun liturgisch karakter, ook al bleven ze voorshands religieus van aard. De bevolking
van de steden vond steeds meer smaak in de geestelijke spelen. Allerlei
broederschappen van leken, zoals gilden en corporaties gingen ze

Harry Schillings, Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw

3
opvoeren, los van de kerkelijke feesten, op momenten, waarop men in de open lucht
kon spelen5.
Naarmate het religieuze volksleven van karakter veranderde, veranderde ook het
karakter van het geestelijk spel. Terwijl in de 13e en 14e eeuw het volksgevoel vooral
getrokken werd tot de beschouwing van Maria als een naïeve en tedere vrouw, werden
een eeuw later de gemoederen geschokt door beschouwingen over de korte duur van
het leven en de dood. Daarmee werd de kunst realistischer en aanschouwelijker. Zij
wilde door de ogen der toeschouwers meer het hart dan het verstand treffen, waardoor
de grote synthese van het leven gaat wijken voor afzonderlijke themata. Daarmee
komen we terecht bij de zinnespelen van de Rederijkerskamers, waarin de oude,
incidenteel gevormde groepen toneelspelers een vaste organisatie vonden6.,
Inhoudelijk gingen zich binnen de beweging der Rederijkerskamers verschillende
genres ontwikkelen. Na het zinnespel brachten zij steeds een esbattement, ook wel
cluchte of sotte cluyt genoemd, waarmee vrolijkheid, grappen en grollen opnieuw
op de planken werden gebracht. In onze streken treft men sedert het begin van de
15e eeuw in Maastricht verenigingen aan, die zich onder de naam Gesellen van den
spele toeleggen op het vertonen van toneelstukken7. In 1406 togen de Rederijkers
van Maastricht naar Mechelen en Gent. In 1438 werd er in eigen omgeving een
landjuweel gehouden. Uit de 16e eeuw zijn in Maastricht zes Rederijkerskamers met
name bekend, maar ook in Hasselt, Bilzen, Sint-Truiden, Tongeren, Maaseik, Beek,
Stokkem, Roermond, Venlo en Tegelen is grote activiteit van dit soort gezelschappen
bekend8. Van de vele opgevoerde stukken zijn ons slechts enkele overgeleverd9.
De oorsprong van het Rederijkerstoneel, dat immers afstamt van het religieuze
toneel, deed zich nog sterk gevoelen. Moderne onderzoekers klagen daarom vaak
over de onnatuurlijke taal, het geknutsel in de intrige, de lange monologen, het
stilstaan van de handeling, de beschouwingen, de moralisaties, de stichtende verzen
en de weerzinwekkende allegorieën, terwijl zij de realistische en volkse toneeltjes
in de kluchten en de vaak geraffineerde mise-en-scène waarderen10. Deze
overblijfselen van het godsdienstige toneel, ook in het al sterk geprofaneerde
Rederijkerstoneel, leidden in de tweede helft van de 16e eeuw tot het verval van het
volkstoneel als zodanig.
De godsdienstoorlogen maakten het in vele steden onmogelijk grote
volksopvoeringen te realiseren, terwijl met name de hogere standen deze niet meer
wisten te waarderen. Het katholieke kamp zag in veel stukken eerder een profanatie
dan een middel om geloof en godsdienst te verdiepen. De protestanten en humanisten
namen aan de mirakelspelen
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aanstoot. De allegorische zinnespelen moesten wijken voor nieuwe tragedies, die
veelal met pedagogisch-didactische bedoelingen als Latijnse schooldrama's werden
geschreven door humanisten11. Hieruit ontwikkelde zich spoedig het z.g.
Jezuïeten-drama, waarin door de leerlingen de grote synthese van tijd en eeuwigheid
bevattelijk werd uitgebeeld. Een zeer voorname functie van dit soort theater was ook
de leerlingen te oefenen in de Latijnse rhetorica, hetgeen een sterke klassieke inslag
met zich meebracht. Alle volkse ballast kon hierbij overboord gezet worden.
Het toneel werd vrijwel uitsluitend bestemd voor intellectuelen, de enige groep,
die in staat was opvoeringen van Latijnse stukken buiten schoolverband te volgen.
In onze streken werden door de Jezuïeten in de diverse Latijnse scholen in de 17e
eeuw regelmatig voorstellingen van dit type verzorgd. In Maastricht ontstond zelfs
een toneeltraditie van deze aard, die ruim twee eeuwen, van 1563 tot 1773 wist stand
te houden, waarbij overigens naar het schijnt bij bepaalde gelegenheden ook religieus
getinte Frans- en Nederlandstalige stukken werden opgevoerd. Ook van het
Jezuïetencollege te Roermond en van de door de Dominicanen geleide Latijnse school
te Sittard weten we, dat er in deze tijd - al dan niet regelmatig - stukken werden
opgevoerd, voor een breder, zij het elitair publiek.
Tegen het einde van de periode, waarin het Jezuïetendrama in onze streken werd
opgevoerd, treft men ook enige voorbeelden van Frans theater aan, vooral in de stad
Maastricht. Aanvankelijk bleef het optreden van Franse gezelschappen vrijwel beperkt
tot tamelijk korte perioden, waarin de vesting Maastricht in Franse handen was, zoals
in de jaren 1673-1678 en 1748. Zij brachten in deze tijd voornamelijk tragedies,
d.w.z. puur literair toneel voor de bovenlaag van de bevolking. Na de verbouwing
van de voormalige Jezuïetenkerk in Maastricht tot theater in de zeventiger jaren van
de 18e eeuw kwam ook het volkstheater in de vorm van vaudeville-stukken meer
aan bod. Vooral vanaf de Franse Revolutie kreeg dit volkstheater nieuwe impulsen.
Er komt dan een nieuw publiek, bestaande uit soldaten, arbeiders, winkelbedienden
en modinettes naar de schouwburgen, waarvan een groot deel nauwelijks kon lezen
en schrijven12.
Dit publiek beheerst niet alleen de volksschouwburgen, maar bedreigt in feite het
bestaan van de literaire schouwburgen, waar men voor lege zalen speelde. Met name
in Maastricht en Roermond trof men tot diep in de 19e eeuw de invloed van deze
omwenteling in het theatergebeuren aan. Het drame en prose, een aangrijpend stuk
van aanmerkelijk lager gehalte dan het zedendrama, de comedie historique, een revue
van historische taferelen en het vaudeville, een blijspel met tussengevoegde

Harry Schillings, Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw

5
liederen, een voorloper van de operette, werden frequent gespeeld. Een zeer hoge
graad van populariteit verwierf het melodrama, een bastaardvorm van vaudeville en
drame en prose, waarin een historisch kijkspel verweven werd met een ernstige en
vaak tragische handeling gelardeerd met muzikale bijdragen13.
De opkomst van vaudeville en melodrama betekenden een kentering in de historie
van het toneel. Zij gaven het theater terug aan het volk. Het toneel kreeg door deze
stukken zijn begrijpelijkheid en zijn amusementskarakter terug. Zij vormden
daarentegen geen feitelijke vernieuwing van de toneelkunst. Het zijn slechts
vergroofde vormen van de klassieke tragedie en comedie, waarin de traditionele
vormen meestal gehandhaafd bleven. Zij luidden daarom niet de ondergang van het
literaire theater in. Dat zal in het romantische drama van onder meer Victor Hugo
weer herleven. Daarin zal de voorkeur van het volk voor krasse situaties en sterke
effecten gesublimeerd worden.
Melodrama, vaudeville en romantisch drama drongen het toneel weer in de richting
van de populaire volkssmaak. Zij brachten toneel als representatieve kunst, waarin
het er wellicht meer om ging bij openbare vertoningen aanwezig te zijn, zodat het
gezien worden belangrijker was dan het zien. Eens te meer hadden het toneel en het
theater een sociale functie, zoals dat in de Oudheid en in de late Middeleeuwen ook
het geval was geweest. In de 19e eeuw werd in Limburg dit aspect heel duidelijk
gemanifesteerd. De functie, die het toneel in die tijd vervulde, was duidelijk ontleend
aan de rol, die het Franse theater sedert de late 18e eeuw had gepropageerd. Naarmate
het toneel in het openbare leven een grotere rol speelde werd het door kerkelijke en
publieke gezagdragers ook meer als bedreiging ervaren, zodat ook de oude
tegenstelling overheid versus toneel herleefde.
Het amateurtoneel heeft in de ontwikkeling van de dramatische kunst een belangrijke
plaats ingenomen. Telkens weer in de theatergeschiedenis vinden wij amateurs afwisselend aangeduid als rederijkers, liefhebbers, dilettanten, lekenspelers - niet op
de tweede, maar op de eerste plaats. Amateurtoneel staat tegenover het beroepstoneel
als alle volkskunst ten opzicht van de professionele, meer virtuoze uitingen. Het heeft
zijn eigen stijl en karakter. Het wordt niet slechts voor het volk maar ook door het
volk geschapen. De amateurspelers komen uit het volk voort, delen zijn smaak, putten
uit zijn levenswijsheid en verbeelden het leven van het volk. Hun spel stoelt op
gemeenschapstradities en richt zich dan ook op de gemeenschap. Bij vrijwel alle
gebeurtenissen, waarmee de gemeenschap te maken had - hetzij kerkelijke, hetzij
burgerlijke feesten - traden zij voor het voetlicht.
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I
Toneel- en theaterleven in de negentiende eeuw
en het begin van de twintigste eeuw
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Amateurgezelschappen in Roermond
Bij de beschouwing van het amateurtoneelleven in Nederlands-Limburg in de 19e
eeuw valt als eerste bijzonderheid op, dat het eerste gezelschap, dat zich met de
beoefening van de toneelkunst bezighield, in Roermond ontstond, namelijk de ‘Société
Dramatique litéraire de Ruremonde’, een naam, die al spoedig werd vereenvoudigd
tot ‘Société Dramatique’, of in het Nederlands ‘Dramatisch Gezelschap’, en in de
volksmond: ‘Den Dramatiek’. Over de vroegste geschiedenis van dit gezelschap is
zeer weinig bekend, omdat het archief verloren gegaan is. Volgens mondelinge
overlevering is het tot stand gekomen omstreeks 1835 op initiatief van August Rossié,
regent van het Koninklijk College en hoogleraar in de rhetorica te Roermond. Rossié
was een in Duitsland geboren Jezuïet en voormalig pastoor van Wassenberg; hij was
liberaal gezind en een bewonderaar van koning Willem I. Zijn redevoering, in augustus
1826 gehouden bij de prijsuitreiking van het vrijzinnig-katholiek college verwekte
- zelfs landelijk - veel opzien, omdat zij als al te liberaal beschouwd werd1.
De tegenstelling liberalen-clericalen, die gedurende de gehele 19e eeuw het
openbare leven, de politiek, het onderwijs, de pers en zelfs het theater beheerste,
vond haar hoogtepunt en spitste zich vooral toe op onderwijsgebied en met name op
de vraag, wie beter onderwijs gaf en welk onderwijs de voorkeur verdiende:
kloosterlijke en kerkelijke scholen dan wel wereldlijke scholen, of kort samengevat:
bijzonder of openbaar onderwijs.
Deze tegenstelling speelde ook een rol in de ontwikkeling van het toneelleven,
omdat de invloed van het liberalisme in Roermond in de 19e eeuw toenam en het
juist de liberalen waren, die er op uit waren de beoefening van de toneelkunst te
bevorderen. Dat liberalisme was ten dele een overblijfsel - of, zo men wil, een
verworvenheid - uit de Franse tijd, die voor Roermond, evenals voor Maastricht en
de overige delen van Limburg, twintig jaren geduurd had, en ook uit de periode van
het Verenigd Koninkrijk (1815-1839) toen de beide Limburgen één provincie
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vormden en de Franse invloeden zich in sterke mate deden gelden, ook op de
beoefening van de toneelkunst, gelijk ondermeer blijkt uit de omstandigheid, dat
Franse stukken een belangrijk deel van het repertoire gingen vormen.
Roermond was in die dagen, evenals Maastricht, op het zuiden gericht. De
Roermondenaar van de vorige eeuw voelde zich beter thuis in Brussel, Luik, Leuven
(waarmee hij regelmatig connecties onderhield) en ook in de steden van het Rijnland
(tot Frankfurt toe, waar de Bondsdag zetelde) dan in de steden van het verre Holland.
Frans was er de voertaal van de gegoede bourgeoisie. Tot diep in de 19e eeuw
werden omwille van de uitspraak van de modetaal zonen en dochters uit beter
gesitueerde kringen voor hun opvoeding naar Belgische kostscholen gezonden.
Liberale kranten - sedert 1827 ook de Maastrichtse La Gazette du Duché de Limbourg
en L'Eclaireur Politique - werden gretig gelezen.
Het zijn ongetwijfeld de gegoede burgers geweest, die samen met de immigranten
uit het noorden2 de toneelzalen bevolkt hebben bij de talrijke voorstellingen, die in
de Franse taal gegeven werden. Het ontwikkelingspeil van de katholieke massa
namelijk was in het midden van de vorige eeuw nog zeer gering. Een groot percentage
van de bevolking kon lezen noch schrijven en de ouders waren al gelukkig, als hun
kinderen de lees- en schrijfkunst machtig waren.
In het licht van de groeiende invloed van het liberalisme op de gegoede burgerij
moet ook de oprichting gezien worden van het hiervoor vermelde ‘Dramatische
Gezelschap’. De activiteiten van dit Gezelschap bleven noch onopgemerkt noch
onbestreden. De liberale couranten De Roermondenaar (1855) en De Volksvriend
(1859) steunden de bemoeienissen van de ‘Société Dramatique’ krachtig; van clericale
zijde werd tegen deze als verderfelijk beschouwde liefhebberij heftig geageerd. De
strijd tussen de liberalen en hun tegenstanders, die zich over het gehele terrein van
het openbare en culturele leven uitstrekte, liep veelal uit in een ordinaire ruzie en
werd vooral gestreden in de pers: aanvankelijk tussen De Roermondenaar (op 3
januari 1858 zelfs door Mgr. Paredis verboden door katholieken gelezen te worden),
en zijn opvolger De Volksvriend en de door Mgr. Paredis opgerichte Maas- en
Roerbode (1856).
Aangezien de ‘Société Dramatique’, die vele liberalen als lid kende - ondermeer
de uitgever van De Volksvriend Jos Raemaekers - uitbundig door deze krant werd
geprotégeerd, werd ook het theater te Roermond bij de tegenstelling
liberalen-clericalen betrokken. De Société zou zich, mede door haar anti-clericale
spotliedjes als een broeinest van liberalisme ontpoppen3.

Harry Schillings, Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw

11
‘La Société Dramatique littéraire de Roermonde’ heeft vrijwel de negentiende eeuw
door het toneelleven in Roermond bepaald. De vereniging - die normaal tien à twaalf
voorstellingen per jaar verzorgde - was in latere dagen van de eeuw bij de gehele
bevolking zeer geliefd. Zij volgde het gebruikelijke repertoire van die tijd.
Overwegend werden er stukken in het Frans en het Duits gespeeld. De stukken in
het Nederlands werden vooral voor de toegift bewaard. Kennismaking met de
Maastrichtse toneelactiviteiten leidde er toe, dat er na 1864 steeds meer stukken in
het Roermondse dialect werden opgevoerd.
De opvoeringen in de jaren 1835-1860 vonden plaats in ‘de zaal van den heer L.
van Weustenraad op de Zwamakersstraat’, later in de zaal Andriessens (Markt), de
bovenzaal van de Groote Societeit (Munsterplein), de zaal van de Kon. Harmonie
(Hamstraat). Gerepeteerd werd er meestal ‘in den Caveau’ (Voogdijstraat).
Aangezien het in die dagen gebruikelijk was, dat er noch op programma's, noch
in verslagen van kranten de namen van medespelenden werden vermeld, is er weinig
bekend over de eerste leden en mede-oprichters van de ‘Société Dramatique’. Naast
August Rossié (1774-1846) waren de eerste leden de latere Roermondse
Stadsarchivaris J.B. Sivré (1818-1889), Jos Ramaekers, J. Timmermans en M.
Bertrams; het bekendst gebleven lid was Emile A.H. Seipgens (1827-1896), de auteur
van ‘Schinderhannes’.
Laatstgenoemde heeft in zijn novelle ‘De Komedianten’ een schets gegeven van
de sfeer, die bij de ‘Société Dramatique’ heerste:
‘Daar’ - aldus Seipgens - ‘kwam alles samen wat jong en levenslustig was
en begaafd met eenig talent voor muziek, toneelkunst of ook voor schilderen teekenkunst, kortom al wie kon medewerken tot het dubbele doel:
toneelspel en gezellig onderling verkeer.
Daar zat de jeugdige rechtsgeleerde, die pas van Leiden was teruggekeerd,
naast den jongen dokter, die Leuven en Parijs had bezocht of naast den
aankomenden koopman, die zijn leertijd te Rotterdam of te Antwerpen
had doorgebracht.
Daar zaten ook ouderen, de oprichters en medestichters van 't gezelschap,
de postdirecteur naast den directeur der groote fabriek, de apotheker naast
den notaris, de ontvanger naast den rentenier - allen getrouwd, doch zoo
gaarne nog vertoevend in 't gezelschap, waar ze zoo menig vroolijk uur
hadden gesleten -.
Daar zaten ook de eereleden, de grijze beeldhouwer, wiens naam te Parijs
in den salon van 't jaar zoveel met onderscheiding werd genoemd, naast
den ouden muziekmeester, die reeds zoo menig aria of koor voor de een
of ander vaudeville gecomponeerd had.
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Daar kwam het beschaafde, het lezend, het denkend publiek van die dagen
bijeen, allen die iets wilden, iets trachtten, naar iets streefden, en er behoefte
aan hadden's avonds, na gedane arbeid een gezelligen kring te vinden,
waar men elkander den indruk van 't gelezen boek of de opwellende
gedachten en invallen van 't eigen gemoed kon meedeelen tusschen een
lied van Béranger en een geestig vertelde grap, bij een eenvoudig doch
heerlijk glas oud bier’4.
De oudste activiteiten van het ‘Dramatisch Gezelschap’, die we met name kennen,
troffen we aan in het blad Roermonds Marktprijzen en Berigten van 1845. Aangezien
dit het enige toen te Roermond verschijnend persmedium was, werd via een
advertentie in dit blad den volke kond gedaan: ‘het Gezelschap zal op aanstaande
Zondag, den 30 Maart 1845, de eer hebben, van bij den heer L. van Weustenraad op
de Zwamakersstraat, de drie hierna volgende stukken ten tooneele te voeren, te weten,
1. Die Abendstunde, Drama, in einem Aufzuge.
2. Les Tribulations de Mr. van der Snuif, Vaudeville en un acte. en
3. De Bloedzuigers, of de Minnehandel in de Apotheek, kluchtig blijspel met zang
in een bedrijf.’

Blijkens een aankondiging van 12 september 1847 werkte het Gezelschap mee aan
de opluistering van ‘un concert vocal et instrumental, qui sera précédé de Thomas
L'Egyptien. Vaudeville en 1 acte.’ Vanaf deze tijd verschenen overigens alle
aankondigingen in de krant in het Frans.
Contacten met België blijken ondermeer uit het deelnemen aan een toneelwedstrijd
in 1853 te Leuven. In dat jaar verleende de gemeenteraad van Roermond aan het
Gezelschap een subsidie van f 50,- om het in staat te stellen aan het concours te
Leuven deel te nemen ‘ter aanmoediging (aldus B & W) van dit letterkundig
gezelschap, dat dient tot luister dezer stad.’
Blijkens de reeds eerder genoemde Berigten behaalde het Gezelschap de tweede
prijs, want het gaf op 23 oktober 1854 een voorstelling ‘à la salle du Sieur van
Weustenraadt à l'occasion de l'anniversaire du grand concours dramatique de Louvain,
où la Société remporta le Deuxième prix.’ Of het dezelfde stukken zijn, die bij de
wedstrijd werden opgevoerd is ons niet bekend. Wèl zijn de op 23 oktober 1854
vertoonde werken karakteristiek voor het repertoire van die tijd.
Opgevoerd werden namelijk:
‘Michel et Christine’, Comédie-vaudeville in één acte, van Scribe en Dupin en
‘Wie weet, waarvoor het goed is’ - Kluchtspel in één bedrijf
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van A. von Kotzebue. Scribe en Von Kotzebue waren inderdaad de twee auteurs, die
voor een belangrijk deel het repertoire van de 19e eeuw bepaalden.
E. Scribe (1791-1861) was de populaire schrijver van de Franse vaudeville. Hij
maakte, wat wij nu plegen te noemen, ‘la pièce bien faite.’ Hij was een
toneelgoochelaar, die met allerlei dramatische toverkunsten zijn toeschouwers
amuseerde. Hij had geest, was ondeugend en had een aardige kijk op mensen en hun
zwakheden. Hij maakte prettig en handig amusementswerk, dat tot in onze dagen
wordt gespeeld. In zijn tijd was hij zeer populair en werd au serieux genomen blijkens
het bewonderende artikel, dat Potgieter in De Gids aan hem wijdde. Overigens bood
het werk van Scribe aan de burger, die liberaal dacht, de gelegenheid zich af te zetten
tegen al te grote kerkelijke aanhankelijkheid en te degelijke burgerlijke opvattingen,
en die gelegenheid greep men in Roermond dankbaar aan.
A. von Kotzebue (1761-1819) was in zijn tijd wel de meest populaire
toneelschrijver in heel Europa, zelfs in Frankrijk nog populairder dan E. Scribe. Hij
schreef meer dan 200 toneelstukken: romantische treurspelen, ridderdrama's,
historische drama's, politieke en satyrische blijspelen en vele kluchten. Vooral deze
laatste kwamen veelvuldig voor op het repertoire van de gezelschappen. Hij was een
publieksschrijver: hij bezat de gave precies aan te voelen, wat het publiek wenste;
hij was een handige toepasser van de lach en de traan en leverancier voor
veelgevraagde-toneel-waar. In dit verband moet geconstateerd worden, dat uit
repertoirekeuze, de wijze en vorm van opvoering, alsmede uit de sfeer van de
voorstellingen blijkt, dat het ‘theatre-spectacle’ van die dagen overwegend een sociale
functie vervulde, in die zin, dat het gericht was op gezellige tijdspassering - als vrijwel
enige bron van vermaak en recreatie - en dat artisticiteit en kunstuiting geheel en al
op de achtergrond stonden.
De Roermondenaar, die zaterdag 15 december 1855 voor het eerst verscheen en
in September 1859 werd opgevolgd door De Volksvriend, Weekblad van Roermond,
gaf een nauwkeurige opsomming van de theateractiviteiten te Roermond in de tweede
helft der 19e eeuw5. De activiteiten van ‘La Société Dramatique’ speelden zich
overwegend af rond de traditionele stedelijke festiviteiten, jubilea, carnaval, kermis,
of als omlijsting van de concertuitvoeringen van ‘la Société Royale d'Harmonie’, ‘la
Société Liederkranz de Ruremonde’, ‘la Société de Chant Guillaume Tell’ of vanwege
bijzondere doeleinden: jaarlijks ten bate van de algemene armen, leniging van de
noodlijdenden van de watersnood (b.v. 24 februari 1861), ramp in Nederlands-Indië
(23 September 1883), etc. Ook vinden we opvoeringen vermeld, gegeven buiten
Roermond, o.a.
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te Leuven (1853), Sittard (1856), Venlo (1858), Brussel (1871) en Maastricht (1872,
1883).
Het navolgende overzicht geeft een beeld van de activiteiten en de samenstelling
van het repertoire in het seizoen 1855-'56, waaruit blijkt, dat het nog al Frans was,
wat de klok sloeg. Zo werden in de periode van december 1855 tot juli 1856 vijf
toneelavonden verzorgd door en ten bate van het Gezelschap zelf:
26-12-1855 ‘Michel et Christine’, Comédie-vaudeville in één acte, van Scribe
en Dupin,
21-1-1856 ‘La Fiole de Cagliostro’, Vaudeville in één acte van Anicet, Dumanois
en Brisebarreen, ‘A la Bastille’, Vaudeville in één acte,
23-4-1856 ‘La Mémoire d'un Père’, Comédie-vaudeville in één acte van Petit
en Léonce,
‘Prosper & Vincent’, Vaudeville in 2 acten van Duvert en Lacronine,
18-5-1856 ‘L'Episode de 1812 ou L'Espionne Russe’ (op veelvuldig verzoek),
Comédie-vaudeville in 3 acten van Mélesville en Carmouche,
31-8-1856 ‘La Fiole de Cagliostro’ en ‘Het verkeerde adres’, Blijspel met zang
in een bedrijf door A. Ruysch.

In de volgende jaren werden werken van gelijke aard opgevoerd, waarbij telkens ook
weer de naam van E. Scribe opdook. Zo werd op 23 november 1857 opgevoerd
‘Jeanne Mathieu ou Etre armée pour soi-même’, comédie-vaudeville van E. Scribe
en op 27 januari 1861 ‘Estelle ou le Père et la fille’ van dezelfde schrijver. In De
Volksvriend van zaterdag 1 december 1860 treffen we de eerste recensie aan in de
historie van het Roermondse theater. Het betreft hier de voorstelling van 27 november
1860 ‘Le vieux géneral’, comédie-vaudeville in twee acten van Desverges en Warin
en als toegift de comédie-vaudeville in één acte ‘La soeur de Jocuisse’ van Verver
en Duvert. Uit deze recensie blijkt, dat de vrouwenrollen in deze tijd ook te Roermond
door mannen werden vertolkt. De recensent schreef ondermeer: ‘De rol der
gouvemante des generaals werd op eene wijze om te misleiden volbragt, zoo voor
wat het goed uitgezochte costuum betrof, als door de passant aangenomen vrouwelijke
houding des spelers, die degelijk aantoonde hoe eene oude huishoudster van lieverlede
een hoogen toon aanslaat en dikwerf een vrij beduidende invloed uitoefent. Eveneens
heeft de behaaglijke Sophie in de volbrenging harer rol voortreffelijk voldaan en
bewees de heer J.R. andermaal, dat hij de jonge dames volmaakt weet na te
bootsen....’.
‘De Société dramatico-littéraire’, aldus wederom Seipgens in zijn reeds eerder
geciteerde Komedianten, ‘had niet de eer en 't genoegen jonge
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dames onder hare leden te tellen. Eene enkele maal, als de kas goed voorzien was,
veroorloofde men zich de weelde voor de voorstelling eene actrice uit Luik te
engageeren en 't was ook wel eens gebeurd, dat de ‘Erste Liebhaberin’ van een
doorreizend duitsch gezelschap als gast was opgetreden. Maar in den regel werden
de vrouwenrollen door de jongste leden van het gezelschap vervuld. Het dient gezegd
te worden, dat sommigen zich zóó goed van die taak kweten, dat menig
commisvoyageur, wien 't gelukken mocht een voorstelling bij te wonen, den halven
nacht droomde van de mooie meid, die hij op de planken gezien had...4.
De recensent van De Volksvriend besloot zijn overigens zeer lovende recensie
met een aanmerking over de kleding van de generaal:
‘Wij hebben echter met velen opgemerkt, dat de generaal, in stede van een klein
ordelint, zoo men een Graaf van het keizerrijk moest voorstellen, op het tooneel een
voor het publiek meer zigtbaar kruis had dienen te dragen, want in zekere positiën
maakt het ridderkruis een onafscheidbaar deel uit van eene behoorlijke kleding; al
moge de kleermaker soms laghen als hij de knoopsgaten stikt...’.
Vanaf 1865 ging het toneel in het dialect het repertoire van het ‘Dramatisch
Gezelschap’ sieren. Emile Seipgens, zelf werkend lid van het Gezelschap, schreef
in 1864 een Opera Bouffe in twee akten: ‘Schinderhannes’. Hoogstwaarschijnlijk
heeft het regelmatig contact met de Maastrichtse dialectschrijvers en de in Maastricht
met succes gevolgde procedure op bekende operamelodiëen komische opera's te
schrijven, hem geinspireerd. In hoeverre Seipgens kennis heeft genomen van het
toneelstuk ‘Schinderhannes’ van de in 1829 te Sittard geboren F.F.J.H. Russel
(overleden te Smeermaas 1888) valt niet te zeggen. Aan Johannes Bückler, een
jeugdige roverhoofdman, die in het begin van de 19e eeuw aan de Rijn opereerde,
Schinderhannes genaamd, heeft Seipgens de titel van zijn Opera Bouffe ontleend.
Hij nam het Faust-motief te baat om de duivel zelf ten tonele te kunnen voeren.
Schinderhannes verkoopt namelijk zijn ziel aan de duivel, in ruil voor de liefde van
de dochter van Schwarze Peter. De duivel belooft zeven jaar van geluk, maar zal na
afloop van die zeven jaar Schinderhannes ‘ter helle doen varen’. Het contract wordt
getekend. Na zeven jaar komt de duivel om Schinderhannes te halen, maar
Schinderhannes voert de duivel dronken:
‘Kom stolen wij samen nog eens broederlijk aan
Wij hebben nog de tijd om ter helle te gaan.’

Met behulp van zijn moeder (de heks Hyacinthe, die steeds in travestie wordt
gespeeld) en zijn bendeleden ontfutselt hij de duivel het contract.
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Het stuk zelf is in het Roermondse dialect geschreven en alleen de duivel spreekt
Algemeen Beschaafd. Van de duivel bedient zich Seipgens om bepaalde
gebeurtenissen, actualiteiten en personen in stad en ommelanden te hekelen of te
prijzen. Bij iedere opvoering gebeurt zulks nog, uiteraard in een op het jaar van
uitvoering toegespitste tekst. Het stuk ging op 26 december 1865 in première (voor
de leden van de Groote Societeit) en een reprise vond op 29 december plaats voor
de inwoners van de stad.
De Volksvriend van 30 december 1865 gaf als volgt zijn mening weer: ‘De
Opera-bouffe “Schinderhannes” door eenige-heeren-kunstminnaars te Roermond
grootendeels in de platte taal ten tooneele gevoerd, heeft alle verwachtingen
overtroffen. Buiten en behalve dat de rollen goed waren bestudeerd, blonken alle
acteurs uit door duidelijkheid van spraak en ongedwongen spel, terwijl hun costumes
de scherpste eischen der kritiek konden doorstaan. Ook het koor van roovers,
gauwdieven, bandieten en verloopen keerels was uitmuntend samengesteld, want
hoewel de toeschouwer begreep, dat in de zonderlinge kleiding der bende van
Schinderhannes aardige guiten en flinke schalken van den beschaafden stand gehuld
waren, was het zinsbedrog volledig... Eere inmiddels aan wie eere toekomt; aan de
heks en haren zoon den vreiselikken bandiet, alsook aan den hospes van de ruivers
en zijne dochter, de leefste van Schinderhannes, zonder te vergeten den oppersten
duvel’.
Zoals te doen gebruikelijk werden er in die dagen - noch op programma's, noch
in recensies in de kranten - de namen van de schrijver, de componist en de acteurs
vermeld. Volstaan werd met aan te geven ‘eenige heeren kunstminnaars’. Het toeval
komt ons in deze te hulp. Bij de voorbeschouwing van de opvoering van
‘Schinderhannes’ door de ‘Schmokers’ in 1912 geeft Limburgsch Belang van 12
oktober een kort overzicht van het ontstaan van deze opera-komiek. Aangenomen
moet worden, dat het blad beschikte of althans toegang had tot het archief van de
‘Société Dramatique’, want het weet te melden, dat ‘Schinderhannes’ op muziek was
gezet door de Roermondenaar J. Jung. De oorspronkelijke bezetting bij de
oeropvoering in 1865 was - nog steeds volgens Limburgsch Belang - als volgt:
Schinderhannes

- Jos Verscheure

Florenske

- Rob Routs

Duivel

- Felix Routs Sr.

Hyacinthe

- Jean Pieters

Schwarze Peter

- Jos Stienen

Het koor der rovers werd gevormd door de leden van de ‘Societeit Allegretto’.
Het stuk, dat in de ware zin van het woord een volksstuk is
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geworden (hele aria's en gedeelten uit het stuk werden bij vrijwel ieder feest en in
de kleine uren in menig café gezongen) hield tot op heden repertoire en beleefde in
Roermond rond de 150 uitvoeringen. De laatste opvoering vond plaats bij het 200-jarig
bestaan van de Koninklijke Harmonie in september 1975.
Contact met Maastricht blijkt andermaal als we in 1867 opvoeringen vermeld
vinden van het ‘Mestreechter Kindermäogske’. ‘Mestreechter’ is duidelijk toegevoegd
om de herkomst aan te duiden, want het stuk heet oorspronkelijk ‘Het
Kindermäogske’, kluchtspel in één acte door eine boer en twie lui en is van de hand
van Alfred Loisel, D.G. Franquinet en H. Naus, in 1857 te Maastricht verschenen.
In de navolgende jaren zette de ‘Société’ het traditionele repertoire voort, al dient
vermeld te worden, dat we sedert 1867 naast de bekende stukken in het Frans ook
wederom werken in het Duits aantreffen. In 1867 speelt men, naast een reprise van
‘Schinderhannes’ op 5 mei, op 24 november ‘Broullés depuis Wagram’, comedie
vaudeville in één acte van E. Grangé en L. Thiboust, en ‘Das Posthaus in
Treuenbritzen’, lustspiel in één bedrijf van A. von Kotzebue.
Het voorjaar van 1871 bracht het tweede werk van de hand van Emile Seipgens:
‘Eine Franse Kreegsgevangene’, Vaudeville in einen Akt. ‘'t Stök speelt’, zoals de
annonce van 18 maart 1871 in De Volksvriend vermeldde, ‘te Remunj in januari
1871’. Het stuk is bedoeld als een milde hekeling van de overdreven francofilie van
die dagen.
De Volksvriend van zaterdag 25 maart 1871 deelde over dit stuk het volgende
mede: ‘Meneer van Arcken, rinjteneer, die erg Fransch gezind is, heeft al meermalen
aan zijn drie vrunj, waarvan een de leefste van zijn dochter Louiske is, een diner
gegeven ter viering van een overwinning, die de Franschen behaald zouden hebben.
Hij wil er nu weer een geven. Om de pret groter te maken, verkleedt zich van Arcken
in een Fransch soldaat, un vieux de la vieille. Zijn gasten hebben 't zelfde denkbeeld
en verkleeden zich ook, de een in een ontsnapt Fransch soldaat, de tweede in een
Pruissischen Feldwebel en de derde in een policieagent. Die vermommingen met de
eigenaardige daaruit voortvloeyende toestanden, gekruid met toepasselijke coupletten
met puntige zestten, soms op 't kantje af, maakten het kluchtspel tot een dol-prettig
stuk, dat flink afgespeeld werd en met een routine, die een acteur van beroep moeyelijk
zou kunnen verbeteren...’.
De opvoeringen in het dialect schijnen zoveel succes te hebben gehad, dat men
na de opvoering van ‘Eine Franse Kreegsgevangene’ besloot, de vaudeville's vrij in
het Remunjs te bewerken. Op 14 mei 1871 werd opgevoerd ‘De Schnüder en zijn
vrouw of Laevetig Dood (vrij vertaald)’.
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Dat deze veronderstelling gewettigd is bewijst het verschijnen van een nieuw
dialectstuk in januari 1872: ‘De leste Schlaag’.
De eerder vermelde tegenstellingen tussen liberalen en katholieken traden natuurlijk
in het bijzonder aan het licht in de politiek en bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zij
werden nog verergerd, omdat Mgr. Paredis en de geestelijkheid er steeds op wezen,
dat men verplicht was als goed katholiek principieel te stemmen. ‘De leste Schlaag
of Vrije Verkiezingen in Limburg’, wederom van de hand van Emile Seipgens,
behandelt het gekuip rond de gemeenteraadsverkiezingen en alle manipulaties, die
werden verricht om een zetel te winnen. De actualiteit van de bedekte toespelingen
op de situatie in Roermond spitste Seipgens nog toe door in het stuk twee redacteuren
van in Roermond verschijnende kranten ten tonele te voeren, die uiteraard elkaars
tegenstander zijn: Arthur, redacteur van ‘de Vriend der Waarheid’ en Mr. Stechelmans,
redacteur van ‘de Politieke Weerhaan’.
Seipgens' protest richtte zich ook tegen de kiesverenigingen. Stellig een precair
onderwerp in het Roermond van die dagen hetgeen ondermeer blijkt uit het feit, dat
de katholieke Maas- en Roerbode het maar beter achtte het stuk en de opvoeringen
ervan geheel dood te zwijgen. De houding van de geestelijkheid tegenover Seipgens
was er een van verklaarde vijandschap. Nog in veel latere tijd heeft deze afkeer tegen
Seipgens doorgewerkt.
Op 20 januari 1872 verscheen in De Volksvriend een annonce betreffende een
voorstelling van ‘De leste Schlaag’ (zie illustratie p. 25). De recensent van De
Volksvriend besloot zijn bespreking van deze voorstelling op 27 januari als volgt:
‘Geheel uit het werkelijke leven gegrepen, geeft “de leste Schlaag” een waar beeld
van de verkiezingen, zoals die, helaas, al te dikwijls in ons Limburg hebben plaats
gehad. Gekruid met de meest pikante toespelingen, die evenwel nooit in
personaliteiten ontaarden, is het stuk een waarschuwend voorbeeld en les tevens.
Voor den vreemdeling, die onze toestanden niet kent, moge de voorstellingen soms
overdreven schijnen en zal het vreemd klinken, dat er dikwijls nog ergerlijker
tooneelen hebben plaats gehad’.
De voorstelling was zulk een succes, dat op algemeen verlangen een tweede
voorstelling plaats vond op 4 februari 1872 in de zaal van de heer Terhell. Op
uitnodiging van de Societeit ‘Momus’ werd het stuk op 24 november 1872 door de
‘Dramatiek’ te Maastricht opgevoerd. In het najaar van 1872 trad de ‘Société
Dramatique’ voor het eerst op in een gemengde bezetting. Op 23 oktober 1872 speelt
zij ‘onder bereidwillige medewerking van de dames Frl. Fink I en Frl. Fink II’
(uiteraard pseudo-
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niemen) ‘Nichte und Tante’, Lustspiel in 1 Akt van Görner en in het Remunjs dialect
‘De sabel van Damocles’, komedie in einen akt nao 't Hoogduts van C. zu Puttlitz.
Hoe dit gemengde optreden werd ontvangen is niet bekend, maar het is wel aan te
nemen, dat de tongen in Roermond danig zijn geroerd.
De ‘Société’ handhaafde haar traditie ook in 1873: een Franse comedie of drama,
voortaan gevolgd door een klucht in het Roermondse dialect: op 19 januari ‘La
Grammaire’, Comédie par E. Labiche et ‘A Jolly’, gevolgd door ‘In de Boone’; op
16 februari ‘Marcel’, drame par J. Sandeau et A. Decourcelle. Triomfantelijk stond
in de annonce aangekondigd: Représenté pour la prémière fois à Paris par le Théatre
Français le 18 mai 1872. Besloten werd met de komedie: ‘Twee hongerd kilos en
ein pen’.
Een grote triomf behaalde de ‘Société Dramatique’ op de Internationale
Toneelwedstrijd te Brussel op 20-21 juli 1873, uitgeschreven door de Maatschappij
‘De Jonge Toneelliefhebbers’ aldaar met ‘Een fransch krijgsgevangene’ (nu in het
Nederlands opgevoerd). De Volksvriend van 26 juli 1873 schreef over dit succes:
‘Dat zij voortga met nu de teerste snaren van het menschelijk hart te doen trillen en
straks met de snerpende zweep der satire de gebreken der maatschappij te geeselen’.
Op 28 en 29 september 1873 werden ere-voorstellingen van het bekroonde stuk
gegeven ‘met medewerking van Mej. K. Gassée, Toneelspeelster aan het Prado-toneel
te Brussel’.
Het succes van de bekroning van ‘Een fransch krijgsgevangene’ was voor Seipgens
een stimulans. Hij ging voor het grote toneel schrijven. In maart 1875 werd zijn
drama in 4 akten ‘De Watermolen aan de Vlierbeek’ te Amsterdam opgevoerd. Hij
kreeg een slechte pers. Seipgens versaagde echter niet. In 1876 was zijn ‘Philips van
Artevelde’, Historisch treurspel gereed, dat op 19 september 1886 door de Nederlandse
Schouwburg te Brussel met groot succes werd opgevoerd. Zijn toneelspel in 5
bedrijven ‘Rooie Hannes’ kreeg zijn opvoering door de Koninklijke Vereniging het
Nederlandsch Tooneel te Amsterdam op 12 januari 1889.
Het gezelschap - dat zich na 1875 het ‘Dramatisch Gezelschap’ noemt - speelde
toen overwegend stukken in het Nederlands en de traditionele toegiften in het
Roermonds. Ook verscheen in de tachtiger jaren oorspronkelijk Nederlands werk op
het repertoire, o.a. van Rosier Faasen, directeur van de Koninklijke Haagse
Schouwburg, zoals in november 1883 ‘De Militaire Willemsorde’ met als toegift
‘Piet de Koak, Tragedie in ein ekske in verzen’. Ook nam het gezelschap in juni 1883
deel
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aan de door de ‘Societeit Momus’ te Maastricht georganiseerde ‘Grooten Wedstrijd
van Nederlandsche Tooneelkunde’. In de sector Blijspel behaalde het ‘Dramatisch
Gezelschap’ de vierde prijs alsmede de actriceprijs. Weliswaar worden er nog
voorstellingen gegeven (o.a. ‘Schinderhannes’ te Maastricht voor ‘Momus’, 1890),
maar de grote jaren voor de beroemde ‘Société’ zijn voorbij.
Op 29 december 1872 presenteerde zich een nieuw gezelschap te Roermond ‘Les
Amateurs’, directeur de heer J. Jung. Dat de gekozen naam als tegenstelling zou
moeten gelden ten opzichte van de ‘Société Dramatique’ is maar een veronderstelling.
Het repertoire is overigens van gelijke strekking, al spelen ‘Les Amateurs’ uitsluitend
werken in het Nederlands: ‘Twee oude gekken in de klem’, kluchtspel in één bedrijf
van F. van de Stempel en ‘De gefopte communist, of Eigenbelang boven alles’,
blijspel in één bedrijf door A. Wijnstok.
Ook dit nieuwe Roermondse gezelschap had onder de naam ‘Vereenigde
Toonneelliefhebbers’ deel genomen aan de wedstrijd te Brussel. Zij behaalde de
zesde prijs, oftewel - volgens een bericht in De Volksvriend van 26 oktober 1873 de ‘prijs van aanmoediging met een Diploma en Zilveren Médaille’ met de opvoering
van ‘De gefopte communist’.
Op het einde van de tachtiger jaren ging de in 1873 opgerichte ‘Roermondsche
Zang- en Muziekvereeniging’ er toe over zich toe te leggen op het geven van
toneelvoorstellingen ter opluistering van de jaarlijkse concerten. Daartoe richtte zij
in 1889 een ‘Afdeeling Tooneel’ op.
Ook de St. Christoffelvereeniging als exponent van de opkomende katholieke
sociale beweging begon toneelvoorstellingen te verzorgen, maar bleef ook lezingen
geven, blijkens de voordrachten van Dr. Schaepman over ‘Socialisme en Christendom’
(17-11-1891) en van Dr. Ariens in februari 1892 over ‘De Sociale Beweging’. Op
de feestavond van 6 oktober 1890 gaf de St. Christoffelvereeniging een opvoering
van Coppée's drama ‘Onze Vader’, in de vertaling van Prof. A. Ruyten te Rolduc,
gevolgd door vier voordrachten van luimige aard.
De opkomst van het toneel en de belangstelling, die van de zijde van het publiek
getoond werd, werd niet overal met vreugde en instemming en zeker niet zonder
uitgesproken twijfels begroet. In enkele gevallen was zelfs sprake van afkeer. De
Maas- en Roerbode van 21 maart 1890 b.v. maakte naar aanleiding van het
buitengewoon concert van de Maastrichter Staar in de zaal van de heer Fermont als solist trad op de baritonzanger A. Olterdissen - enkele opmerkingen, die een
indruk geven van de opvatting die een katholiek dagblad huldigde (althans diende
te hul-
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digen) over het toneel van die dagen: ‘Jammer was het, dat geen talrijker publiek
deze uitvoering bijwoonde. Ze had het ten volle verdiend en men kon er meer genieten
dan door de bijwoning van de tegenwoordige wufte tooneelstukken, waarvan onlangs
zelfs de verslaggever van een liberaal blad verklaarde: Het lust mij niet, van al dat
vuil verslag te geven en het is onbegrijpelijk hoe een schouwburg-directie met zulke
bombast voor een beschaafd publiek durft op te treden’.
En naar aanleiding van het eerste abonnements-concert van de ‘Roermondsche
Zang en Muziekvereeniging’, waar naast muziekstukken en ‘kooren’ ook een blijspel
werd opgevoerd, merkte dezelfde Maas- en Roerbode van 28 oktober 1890 over het
blijspel op: ‘Van verschillende zijden echter zijn er nog al bedenkingen gerezen tegen
het gehalte ervan. Wij achten het raadzaam op een groote voorzichtigheid in de keuze
der voor te dragen stukken aan te dringen, opdat aan het kieschheidsgevoelen van
niemand hoegenaamd eenige aanstoot worde gegeven’.
Deze uitlatingen waren symptomatisch voor het kerend getij: de wufte
toneelstukken, het vuil moest verdwijnen. Een grote voorzichtigheid was geboden.
Het kiesheidsgevoel moet worden ontzien. Het was (zoals het in het geluid van de
Maas- en Roerbode werd gehoord) de stem van de preekstoel, die doorklonk en die
nog jaren zou blijven klinken. De jaren van het ‘Rijke Roomse Leven’ kondigden
zich aan.
Het is duidelijk dat men - en zeker wat het amateurtoneel betreft - voortaan bij de
keuze der stukken voorzichtig wenste te zijn en dat men soms halsbrekende toeren
ging uithalen om qua tekst, bezetting, intrige en niet te vergeten kleding het
‘kieschheidsgevoel’ te ontzien. Men hield het daarom bij de meeste amateurgroepen
verder maar bij godsdienstige of historische drama's, moraliserende zedestukken,
waarin echter voor de vrouw geen plaats was (een travestie - hoe vaak ook misplaatst
- was altijd nog veiliger), kluchten of komische voordrachten. Vooral geen
vernieuwingen in het repertoire, geen gevaarlijke import, geen naturalistisch of
expressionistisch toneel. De lijn was voor Limburg voor de volgende dertig à veertig
jaar aangegeven.
De Maas- en Roerbode van donderdag 10 maart 1892 vroeg zich in een hoofdartikel
over het toneel af: ‘Welk is de houding, door Katholieken aan te nemen ten opzichte
van de dramatische kunst in het algemeen en ten aanzien van het tooneel, zoals het
feitelijk in onze dagen bestaat, meer in het bijzonder’. Het artikel onderkende twee
aspecten: ‘De op het toneel gepredikte zedenleer is bijna altijd in openlijken strijd
met de zedenleer van het Christendom. Wordt de laatste al niet opzettelijk aangevallen,
dan wordt in elk geval met haar bestaan en met haar rechten niet of niet in voldoende
wijze rekening gehouden. Het
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dagelijksche der vertooningen, de eischen van een geblaseerd en op aanstootelijke
tooneelen belust publiek, de samenstelling der vaste theatertroepen en vooral het
karakter van het moderne repertoire van tooneelspelen maken het wenschelijk, dat
de katholieken zich van het bezoeken van schouwburgen onthouden, inzonderheid
als bepaald onchristelijke stukken worden opgevoerd en dat katholieke journalisten
op geenerlei wijze door aanbevelingen of besprekingen in hun bladen het
schouwburgbezoek in de hand werken’. Daarnaast erkende men, dat het toneel van
waarde kon zijn, want: ‘daarentegen behooren de Katholieken op allerlei wijze de
dramatische schrijvers, welke de waarheden des geloofs en de voorschriften der
zedenleer eerbiedigen, aan te moedigen, alsook de liefhebbers, welke zich o.a. in
onze katholieke vereenigingen beijveren christelijke tooneelwerken met inachtneming
én van de regelen der kunst én der betamelijkheid ten gehoore te brengen’.
Veel scherper uitte zich Pater H. Ermann S.J., die op uitnodiging van de St.
Christoffelvereeniging op 29 december 1892 een spreekbeurt hield over ‘Het modem
Theater’ en alles in het werk stelde om het modern theater bij het grote publiek zo
verdacht mogelijk te maken. Aan het verslag van de Maas- en Roerbode van 31
december 1892 is het navolgende ontleend: ‘Geen van allen, die Pater Ermann's
lezing in de St. Christoffelvereeniging bijwoonden, zal nog twijfelen aan den
allerverderfelijksten invloed van dit tooneel op de zeden en het welvaren des
menschen. De grofste misdaden, welke het huiselijk geluk verwoesten, de laagste
schandelijkheden, welke de mensch verre beneden het peil zijner waardigheid, niet
alleen als christen, maar ook als redelijk schepsel, doen zinken, worden heden ten
dage op de planken vertoond.
Pater Ermann verkondigde onder meer het volgende:
- ‘Alex. Dumas, Eug. Scribe, Viet. Sardou, Henri Becque, Lavedon, Catulle
Mendes, Pailleron, Augier, Meilhoc en Halévy en vele anderen zijn niets meer
dan gemeene misdadigers, in wier werken vergoeilijking van moord en
zelfmoord, verheerlijking van winstbejag en zingenot, ophitsing tot echtbreuk
en echtscheiding schering en inslag zijn.
- De vuiligheden, welke in de romans reeds de verbeelding van lezers en lezeressen
hebben bezoedeld, worden doorgaans voor het voetlicht gebracht, opdat zij
opgedirkt met al de hulpmiddelen, die het tooneel en de speelers en speelsters
te hunner beschikking hebben, op een enkele avond een zielemoord op groote
schaal zouden plegen.
- Het moeten dan ook wel diepgezonken schepsels wezen, die zich belasten met
de taak, zedelooze vertooningen op te voeren en de pest des verderfs voort te
planten.
- Geheel het schouwburgpersoneel: schrijvers, beheerders, spelers en
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speelsters, figuranten en beambten, leeft van de openbare ondeugd en dwaasheid
en het geld, dat zij verslinden, is ontzaglijk, want men hunkert naar genot. Van
haar jaarwedde kan de tooneelspeelster niet leven; door bijverdiensten moet zij
voorzien in het onderhoud van haar weelderige levenswijze en den hofstoet,
waarmede de ondeugd is omgeven. Hare schandelijkheden zijn juist een
waarborg voor haar welslagen.
- Als algemeenen regel kan men aannemen, dat een tooneelspeelster een gevallen
wezen is, de schande is slechts min of meer verguld.
- Kunst, godsdienst, zedelijkheid, familieleven, huiselijk geluk en hoopen gelds
worden daar ten offer gebracht en grootendeels draagt de schouwburg de schuld
van den ellendigen, onhoudbaren toestand, waarin onze maatschappij ligt
verzonken’.

‘Wij willen gaarne hopen’, aldus de verslaggever na deze apodictische waarheden,
‘dat de droeve waarheid, ons door Pater Ermann in zijn breedvoerig betoog met
zooveel zeggingskracht ontwikkeld, vruchten drage, en allen, die prijs stellen op
deugd en eer en welzijn, vast besluiten GEEN VOET meer te zetten in den
schouwburg, die op zulk een hemeltergende wijze zijn roeping miskent en verdient
als school van ontucht te worden gebrandmerkt’.
De door Pater Ermann als ‘gemeene misdadigers’ gebrandmerkte Franse auteurs
publiceerden in die tijd stukken, die overwegend het vraagstuk van de
huwelijksverhouding behandelden (zowel in drama's als blijspelen), onder invloed
van de toen geldende praktijken van het vaak - zelfs tegen de wil - uithuwelijken van
kinderen, terwijl bij mislukking elke echtscheidingsmogelijkheid ontbrak. Het
uitgangspunt van de stukken was de geldende conventionele opvatting van het
huwelijk en de rusteloze pogingen om hieraan te ontkomen werden in eindeloze
variaties gepresenteerd.
Gezien de romantische sfeer, waarin het geheel zich afspeelde, treffen we bij deze
stukken uiteraard ook de castiliaanse opvatting van de mannelijke eer aan, die, terwijl
de man zelden trouw blijft, een afwijking van het rechte pad door de vrouw met de
degen moet wreken. Vooral Dumas Fils en Augier hielden zich sterk bezig met de
positie der vrouw. Niet de vrouw in haar streven naar de ontwikkeling van haar eigen
identiteit (zoals Ibsen en Hebbel), maar de vrouw in haar
afhankelijke-zedelijkmaatschappelijke positie; de vrouw in het huwelijk
(‘l'Aventurière’; ‘L'Etrangère’); de vrouw buiten het huwelijk (‘La dame aux
Camelias’); het onechte kind (‘Le fils naturel’). Deze stukken dienen reeds te worden
gerekend tot het tendenstoneel en alleen al de behandeling van deze pro-
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blemen leidde tot een fulmineren ertegen van kerk en katholieke pers.
Voor de goede orde dienen we hierbij aan te tekenen, dat terwille van het publiek
- door sentimentaliteiten, kunstgrepen en verrassende wendingen - de probleemstelling
zodanig werd verzwakt, dat de diepere kern de toeschouwers meestal ontging. Niet
zelden zelfs werden bij opvoeringen in onze streken de stukken aangepast. Men
wijzigde b.v. Augiers ‘Les Fourchambaults’, door de oude Mevr. Bernhard niet als
een ‘gevallen meisje’, doch als een deugdzame weduwe met kind ten tonele te voeren.
Dat de kern hierdoor uit het stuk verdween, spreekt voor zich.
In zijn voorrede tot ‘L'Etrangère’ zegt A. Dumas - naar aanleiding van de realisten
onder aanvoering van Zola - ‘Het tooneel is een conventionele kunst en we moeten
het publiek ontzien. Publiek, dat naar de schouwburg komt om te lachen en te huilen,
maar dat wegblijft als men het te veel onaangenaams laat horen en zien, dat het niet
weten wil’.
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Het theaterleven te Roermond zette zich in de negentiger jaren en ook in de eerste
decennia van de nieuwe eeuw voort met de gebruikelijke concerten van de
‘Koninklijke Harmonie’ o.l.v. Louis Guillaume; concerten en toneelvoorstellingen
door de ‘Roermondsche Zang- en Muziekvereeniging’ onder directie van P.
Guillaume, later van Elbert Franssen, zoals Groote Soirée's en Fête Champêtre door
de ‘Koninklijke Harmonie’ en Grand Spectacle Concert Varié in de bovenzaal van
de Societeit ‘Concordia’ aan de Markt.
Ook ging de ‘St. Christoffelvereniging’ verder met het verzorgen van
toneelvoorstellingen in het Christoffelhuis op de feestavonden voor haar leden. De
hoofdmoot van zo'n avond vormde - uiteraard zou ik haast zeggen - meestal een
religieus drama. Zo werd op 25 september 1892 opgevoerd ‘De twee broeders of
Eene Venetiaanse Vendetta’, drama in 3 bedrijven van J.E.H. Menten (Professor te
Rolduc). De komische voordrachten, die daarop volgden, moesten dan voor het
feestelijk karakter zorgen. Ook in de volgende jaren behielden de opgevoerde werken
hun stichtelijk karakter: ‘Florimont, de pauselijke Zouaaf’; ‘Tarcisius’; ‘De
Kerkvervolger’, historisch tooneeldicht door Mgr. Rutten, bisschop van Luik. Eerst
in 1914 treffen we het eerste luchtige stuk aan en wel het bekende: ‘De Tante van
Charley’.
De opsomming van het culturele leven is natuurlijk niet volledig zonder de vermelding
van de gebruikelijke concerten van het ‘Koninklijk Roermonds Mannenkoor’
(opgericht 1880) onder leiding van Henri Thijssen. Vermeldenswaard is het
traditionele ‘armenconcert’ in december (entree 99 cents per persoon), waaraan
meestal een of meer solisten van naam deelnamen. Blijkens de Nieuwe Koerier van
16 december 1890 voerde de solist (van de Leur te Eindhoven) Nederlandse werken
uit, want als bijzonderheid vermeldde de recensent, ‘dat zijn keuze op Nederlandse
liederen viel schatten wij zeer hoog, daar in Limburg veelal nog gedacht wordt, dat
onze eigen taal met haar rijke en vloeiende wendingen zich niet tot zang en voordracht
leent’.
In trek was eveneens in die jaren de ‘soirée amusante’ door de vereniging
‘Eglantier’ gegeven en de tweemaal per jaar gehouden bonte avonden (zittingen)
van de ‘Flarussen’, die op 20 januari 1905 - gerekend sedert de oprichting in 1883 hun 43e zitting verzorgden. Overigens ging de Societeit ‘De Flarussen’ zich ook met
theater bezighouden. In december 1909 en januari 1910 gaven zij een aantal
voorstellingen van ‘De Kapitein van Köpenick’ van A. Olterdissen, welk stuk op 1
april 1907 in de schouwburg te Maastricht in première was gegaan. Blijkens een
annonce in de Nieuwe Koerier was de kemikke-
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opera aangepast aan de Roermondse situatie, want de tekst was voorzien van ‘nieuwe
coupletten’. Het stuk werd - blijkens gegevens van Limburgsch Belang van 27
november 1909 - door de heren Rademakers en Damen in Roermonds plat vertaald.
De belangrijkste rollen werden gespeeld door Van Munster (Vogt), Timmermans,
lid sinds 1884 (marketentster), Rademakers (burgemeester), Fr. Cox (veldwachter)
en M. Lommen (president van de rechtbank).
Het succes van ‘De Flarussen’ was overduidelijk, want het jaar daarop (18-26
november 1911) bracht men wederom o.l.v. Chr. van Waegeningh de Limburgse
Operette ‘De Bokkeriejers’ van M.J.H. Kessels uit Heerlen. De ‘Roermondsche
Zang- en Muziekvereeniging’ zette de in 1888 begonnen traditie, jaarlijks twee
voorstellingen te verzorgen, voort. Aanvankelijk in de negentiger jaren nog in de
traditionele tweeledigheid van ernstig drama en klucht zoals in 1892: ‘Zieleketens’
- drama en ‘De oude vrijgezel’ - klucht; in het begin van de 20e eeuw echter de meer
romantische drama's: ‘De straatjongen van Parijs’ (1905), ‘Eerloos’ (1906), ‘De
dronkaard’ (1907), ‘Martin, de kruier’ etc. Overigens doorbrak ook de ‘Roermondsche
Zang- en Muziekvereeniging’ - in navolging van de ‘Société Dramatique’ - de traditie
van de travestie, door in 1896 in het blijspel ‘De schoonvader’ liefst drie dames
tegelijk op de planken te brengen.
In september 1908 volgde Elbert Franssen de overleden P. Guillaume op als
dirigent. Onder zijn leiding werd er meer aandacht besteed aan operettes en
zangspelen. In november 1908 ‘De regimentskinderen’, in maart 1909 ‘Janus Tulp’
(Justus van Maurik), januari 1916 ‘Een repetitieavond der Zangvereniging te
Vredendaal’ (J.B. Schuil) en in april 1918 niet minder dan zes voorstellingen van de
operette ‘Rose-Marie’, in het najaar gevolgd door een aantal voorstellingen van de
komische opera ‘Franchemont, de Marskramer’.
Een traditie, die zich eveneens in de negentiger jaren ontwikkelde en in de
twintigste eeuw werd voortgezet was ‘het optreden van eenige gunstig bekende
heeren’ bij den heer Jean Cox, Kraanpoort en in andere gelegenheden; een optreden
dat al spoedig werd aangeduid als caféchantant. In de annonces vinden we dan ook
spoedig vermeld: Grande Café-Chantants-Matinée van 12-2. H.
Quicken-Rathskelder-Hamstraat; Wed. Einig-Café National-Hamstraat; Jac. Moersà la Crinée-Zwartbroekplein; Jos van Munster-Café Veranda-Wilhelminaplein.
In 1894 diende een nieuw toneelgezelschap zich aan te Roermond, dat zich
bescheiden ‘La Petite Dramatique’ noemde en onder directie stond van de reeds
eerder genoemde Ch. van Waegeningh. Ze speelden stukken in het dialect: ‘Bie
dokter Pillemans oppe koffie’, ‘Ein broedstök
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van 1733 daalder en 22½ grosschen’ of zoals op 30 december 1894 - ten voordele
van de Algemeene Armen - ‘Een Ellendeling’, drama in 5 bedrijven naar het Vlaamsch
van G. de Lattin, met als toegift: ‘De twee bedienden of het Spook te Middernacht’
- kluchtspel in één bedrijf.
Na het ontstaan van ‘La Petite Dramatique’ schijnt het vermaarde ‘Dramatisch
Gezelschap’ opnieuw leven te zijn ingeblazen, want na bijna zes jaar van stilte,
verzorgde het op 19 januari 1896 samen met de Koninklijke Harmonie een
weldadigheidsconcert. Op 13 februari van hetzelfde jaar gaf het een traditionele
toneelavond van eenakters in het Roermondse dialect: ‘Het zaltvaitje’, ‘Mie
Rozesjiepke’, en ‘Meneer Hercules’ - allen ‘Blieschpeel in 1 Akt’ - en op 20 april
wederom drie eenakters: ‘Goddank, de taofel is gedekt’, ‘Drie paar schoon’ en ‘Het
zwaard van Damocles’, waarbij vermeld staat, dat Mej. Routs voortreffelijk speelde.
Bij de opvoering op 14 december 1896 (wederom ten voordele van de Algemeene
Armen) van ‘Goeje Boel, Blieschpeel mit Zang’ vinden we als spelers vermeld G.
Krekelberg, L. en K. Routs, M. Lommen en H. Timmermans.
Ook de toneelvereniging ‘La Petite Dramatique’, die in de eerste maanden van
1896 een toneelwedstrijd organiseerde, zette haar aktiviteiten voort. Op 20 december
1896 gaf zij wederom een voorstelling en wel ‘Eene Eerste Liefde’ - drama in 5
bedrijven van J. Foussaent. Spelers: de heren W. Knobe, H. Knops, W. Danjancourt
en de dames L. Heitzer en A. Quicken. Gemengd toneel schijnt in Roermond in de
negentiger jaren althans geaccepteerd.
Op 31 januari 1904 verzorgde ‘La Petite Dramatique’ een opvoering van het
toneelspel ‘Musoline’, in de bewerking van Ch. van Waegeningh. Bij gelegenheid
van het 12½ jarig bestaan op 26 november 1905 geeft het ‘Dramatisch Gezelschap’
voorstellingen van ‘Zijn Eer’, toneelspel in 3 bedrijven van G. de Lattin en ‘Twee
Douve - blieschpeel in ein bedrief’.
Of er een afspraak is gemaakt tussen de twee verenigingen met de op elkaar
gelijkende namen is niet met zekerheid te zeggen, maar de aankondiging in de Nieuwe
Koerier van 10 april 1909 vermeldt uitdrukkelijk, dat de ‘Société Dramatique van
Roermond - opgericht in 1835 - op zondag 25 april 1909 een opvoering zal geven
van ‘Schinderhannes’ - opera-bouffe in twee akten van Emile Seipgens.
‘Roermond’, aldus de Nieuwe Koerier van 27 april 1909, ‘heeft weer zijn oude
“Schinderhannes” kunnen zien. Men had nog de herinnering bewaard aan de dagen
van weleer, toen deze opera-bouffe het successtuk was van het repertoire van de
“Dramatique”. Als een stukje geschiedenis van het oude Roermond leefde dat alles
voort en werd over-
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geleverd aan volgende geslachten. Nu moest heel Roermond dan ook zijn
“Schinderhannes” zien. De harmoniezaal, waar ieder zijn klein plaatsje afgemeten
kreeg, was geheel bezet. Dagen tevoren was reeds een tweede opvoering noodzakelijk
gebleken om de ingezetenen niet teleur te stellen. De “Société Dramatique” had een
dankbaar publiek, dat haar een enorm succes bezorgde. Bij hun verschijnen reeds
viel aan de oude acteurs een uitbundig applaus ten deel. Een bijzonder succes had
Mej. M.R., die als Florenske optrad’. De hoofdrollen werden - blijkens een
voorbespreking - gespeeld door Felix Routs, Laurent Routs, Henri Timmermans,
Mej. Klinkum-Routs en Oscar Claus. De recensie besluit als volgt: ‘We hopen, dat
de herleefde “Dramatique” thans niet opnieuw op hare lauweren gaat rusten, al heeft
zij er nog zoveel behaald’.
Uit de laatste zin van de recensie blijkt, dat de ‘Dramatique’ gedurende langere
tijd (volgens onze gegevens van ± 1899 tot 1909) op non-actief heeft gestaan. De
aanleiding tot de tijdelijke herleving van het oude ‘Dramatische Gezelschap’ - dat
nu terugvalt op de Franse naam van vóór 1870 - was vrijwel zeker gelegen in het
eerste optreden van een nieuw toneelgezelschap ‘Tavenu’, waarvan de Nieuwe
Koerier van 17 november 1908 weet te melden, ‘dat door “Tavenu” in studie is
genomen het oorspronkelijke tooneelspel “Schinderhannes”. Men moet’, aldus de
Nieuwe Koerier, ‘dit niet verwarren met de opera-bouffe “Schinderhannes” van
Emile Seipgens. Deze is toch door genoemde heer Seipgens gearrangeerd naar het
oorspronkelijke fragment, dat “Tavenu” zo gelukkig geweest is machtig te worden’.
Een onbegrijpelijke toevoeging, aangezien Limburgs Belang weet te melden, dat de
auteur een tijdgenoot is, namelijk B.H.R. Reinhardt. Kennelijk heeft men met een
zekere verwachting naar dit optreden uitgekeken. Het werd echter een grote
teleurstelling, blijkens een bespreking in de Nieuwe Koerier van 2 februari 1909:
‘Het eerste optreden van “Tavenu” met “Schinderhannes”, historisch fragment met
zang in vier bedrijven, is ongelukkig geweest. Het boeide niet’. Over zang en
begeleiding weet de recensent nog iets goeds te melden: ‘De heer J. Drijkoningen,
dirigent van de “Fanfare O.L. Vrouw in 't Zand”, heeft eenige koren gecomponeerd,
die zeer melodieus en eenvoudig van opvatting met graagte werden aangehoord. De
verdienstelijke begeleiding van een dubbel strijkkwartet o.l.v. Max Guilaume
verhoogde hier den goede indruk’.
Dit mislukte streven tot vernieuwing van een oud gegeven heeft vermoedelijk de
stoot gegeven tot het wederoptreden van de oude ‘Société Dramatique’ met de oude
‘Schinderhannes’. Overigens doet de opmerking van de Nieuwe Koerier van 27 april
1909: ‘men had nog de herinnering bewaard aan de dagen van weleer’ wel iets
overtrokken aan, in aanmerking nemend, dat ‘Schinderhannes’ van Seipgens nog op
5 en 6
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november 1905 door de ‘Roermondsche Zang- en Muziekvereniging’ in de zaal van
de Harmonie aan de Hamstraat werd opgevoerd. De nadruk van de recensie dient
dan ook te vallen op de eerste zin: Roermond heeft weer zijn oude ‘Schinderhannes’
terug, met de nadruk op oude, d.w.z. gespeeld in geest en opvatting van en met de
bekende spelers van de ‘Société Dramatique’.
Er is overigens een duidelijke samenhang tussen de in 1898 opgerichte ‘De 10
Schmookers’ en de oude ‘Société Dramatique’. Het staat vast, dat de meeste spelers
van de ‘Société’ lid worden van de ‘Schmookers’ bij de oprichting, zoals de
gebroeders Routs en Timmermans. Ook het repertoire van de ‘Dramatique’ zetten
zij voort, overwegend kluchtige eenakters in Roermonds dialect. Op hun Grande
Soirée Comique, die men hield ‘in het Schmookerspalies bei Piet Walenberg op de
Hamschtraot’ worden naast deze kluchten (‘De gepoefde meubels of Jonkheer van
Naaksenburg’) en komische voordrachten (‘Noe zolste mich get heure’, ‘Waat
grootmooder vertelde’) ook liedjes ten beste gegeven. De nonactiviteit van de ‘Société
Dramatique’ na 1898 - behoudens het incidentele optreden in 1909 - is daarmee
verklaard.
Na een viertal voorstellingen in januari 1910 van de opera-comique ‘De lotgevallen
van meneer Prikkebeen’ gaven ‘de Schmookers’ op 13 oktober 1912 - met welwillende
toestemming van het ‘Dramatisch Gezelschap’ - een opvoering van ‘Schinderhannes’
in vrijwel dezelfde bezetting als die van 1909. Limburgsch Belang liet zich over de
opvoering als volgt uit: ‘De types en de costumes waren vrijwel dezelfde gebleven;
deze zouden ook moeilijk te verbeteren zijn; de personen hadden echter gewisseld.
Een jonger geslacht verscheen op de planken. De oude Belzebub heeft plaats gemaakt
voor den jongen en het mag wel als een bijzonderheid worden vermeld, dat het een
echt familielid van den ouden was en deze zijn oom en zijn vader alle eer aandeed.
Het was een duivel van de echte soort’. De begeleiding verzorgde het Roermondsch
Salonorkest o.l.v. J. Drijkoningen. Op 24 november 1912 werd er een reprise van
het stuk te Weert gegeven, terwijl in februari 1915 ‘Eine Fransche krijgsgevangene’
op het repertoire werd genomen, dat in april-mei twee opvoeringen beleefde. De
veronderstelling, dat in feite de ‘Société Dramatique’ is opgegaan in ‘de Schmookers’
wordt door deze opvoeringen bevestigd. Ook in de weldadigheidsvoorstelling van 7
maart 1916 ten bate van de slachtoffers van de watersnood, waaraan door alle
verenigingen, welke zich in Roermond op muziek- of toneelgebied bewegen, werd
deelgenomen, treden wèl ‘de Schmookers’ doch niet de ‘Société Dramatique’ op.
Het andermaal optreden onder de oude naam in december 1916 met
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twee voorstellingen van ‘Schinderhannes’ - het klassieke stuk der ‘Société
Dramatique’ - had ongetwijfeld een bijzondere reden. De recensie vermeldde namelijk:
‘Den veteraan der “Dramatique”, die eer de rol van Schwarze Peter vervulde (Laurent
Routs), werden onder luid applaus eenige kransen aangeboden’.
Aandacht verdient ook de in 1895 opgerichte Toneelafdeling van het Roermonds
mannenkoor ‘Euterpe’. Naast de gebruikelijke ‘Soirée Amusante’ van de negentiende
eeuw werden na 1910 vooral voorstellingen van blijspelen gegeven zoals: ‘In
Hypnotischen slaap’ en ‘Durand en Durand’. Ook met de grote mode van de
opera-comique liet dit gezelschap zich natuurlijk in. Zo werd in 1919 het
anachronistischschijndrama ‘Julius Caesar’ opgevoerd, dat in 1925 door Harie
Loontjens in Maastricht bewerkt zou worden en omgezet in Maastrichts dialect. Bij
het 25-jarig bestaan van ‘Euterpe’ werd op 6 januari 1920 in het Christoffelhuis
opgevoerd de opera-parodie ‘Faust’ in drie bedrijven, daarvoor reeds een vast
repertoirenummer te Maastricht. ‘Gedurende het derde bedrijf’ - zo meldt de Maasen Roerbode - ‘zong Valentijn het anti-annexatielied “Mooi Limburg” van Gerard
Krekelberg, hetgeen enthousiasme verwekte in de zaal. Ook Margaretha (de heer W.
Damen) liet zonder moeite haar hoog geluid in de zaal doordringen’.
In oktober 1918 verscheen een nieuw gezelschap op de Roermondse planken: ‘Het
Roomsch Tooneel’. Het verschijnen van dit gezelschap moet gezien worden in het
licht van de toenemende polarisatie tussen voor- en tegenstanders van het
‘moderne-wufte-zeden-bedervende’ toneel, waarop bij het hoofdstuk over de reizende
beroepsgezelschappen nader zal worden ingegaan. De oprichting van ‘Het Roomsch
Tooneel’ vond plaats na de activiteiten te Roermond van Vincent Berghegge,
medewerker aan de Heiligdomsvaart van 1916, bespeler gedurende de eerste seizoenen
van het Openluchttheater te Valkenburg en grote promotor van een Rooms-Kaholiek
toneel - gelijkwaardig aan het overige beroepstoneel - waartoe hij het
‘Toneelgezelschap Vincent Berghegge van Valkenburg’ oprichtte. Dit gezelschap
bracht ondermeer in Roermond in 1916 ‘De verloren Zoon’ van A. Smulders en
‘Pilatus’ van Prof. F. Frencken.
Na het optreden van ‘Het Roomsch Tooneel’ op 20 oktober 1918 met een
voorstelling van ‘Het duistere Punt’ schreef de Nieuwe Koerier als volgt: ‘Wij hebben
niet te doen met een afdeeling van een of andere
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vereeniging, maar met een organisatie, die hogere aspiraties heeft en 't tooneelspel
wil beoefenen om 't spel zelve, nog wel met het verheven doel het Katholiek belang
daarbij te dienen’. Toneel derhalve als kunstuiting, waarbij de sociaal-culturele taak
wordt vervangen door pastorale zorg.
Om het cultuurbeeld van de hier behandelde periode zo juist mogelijk te schetsen,
dienen we tenslotte nog het nieuwe medium te noemen, dat in het eerste decennium
van de nieuwe eeuw zich aandiende en dat het cultuurpatroon van onze steden en
dorpen in belangrijke mate beïnvloedde: de film. Het theater is dan niet langer het
enige sociaal-culturele ontspanningselement.
Aanvankelijk maakte Roermond - evenals ook de overige Limburgse steden vanaf 1904 als kermisattraktie kennis met het medium film via Alberts Frères
Bioscope en vanaf 1907 in de Harmonie-zaal, via de reizende bioscoop van ‘The
Electro Royal America Bioscope’. De voorstellingen waren in die jaren gewoonlijk
verbonden met zomer- en winterkermissen. Tijdens de zomerkermis van 1909 vinden
we op de markt ‘Alex Benner's Bioscoop’ met de ‘vertoning der nieuwste kunstfilms
van den tegenwoordigen tijd’. Het programma omvatte: ‘De schoonste dag des levens,
de dag der Eerste H. Communie’, ‘Lodewijk XVII, historische schets’, ‘Julius Caesar,
prachtig gekleurd beeld’, ‘Koetsiers en vrouwelijke chauffeurs’, ‘De negerzangers’
en ‘Jan Maat op de Pof (Groot lachsucces)’. De voorstellingen, aldus de annonce,
werden begeleid door uitstekende piano-muziek; de verklaring der tableaux geschiedde
door den oudtooneelspeler Louis de Hartlooper.
In 1912 werd aan het Munsterplein 56 Roermond's ‘Bioscoop Theater’ geopend.
Aan films werden ondermeer in dat jaar vertoond: ‘Kroonprins en Martelaar’, ‘Tirza,
de zangeres’, ‘Lourdes’ en ‘De ramp van de Titanic’. In 1913 werd de ‘Scala
Bioscoop’ geopend. Het programma vermeldde in het openingsjaar ondermeer: ‘Het
kind van Parijs’, ‘Jeanne d'Arc’, ‘Het bloemenmeisje van Delft’ en na 1914 uiteraard
‘Oorlogsweeën’. In 1916 komt met ‘Bioscoop Flora’ - in de zaal Henri Storms aan
het Munsterplein - de derde bioscoop tot stand. Het platteland maakte via de reizende
bioscoop ‘Juliana’ in 1914 kennis met het nieuwe medium. In vrijwel alle dorpen in
de omgeving van Roermond - Horn, St. Odiliënberg, Melick, Baexem, Posterholt,
Echt - werden films vertoond als ‘Van de Kribbe tot het Kruis’, ‘Quo Vadis?’ etc.
In de annonces werd uitdrukkelijk vermeld: ‘Deze film werd op verschillende
plaatsen bijgewoond door veele H.H. Geestelijken, die er hunne volle tevredenheid
over betuigden’, waarmee als het ware werd aangegeven, dat het Nihil Obstat van
de Kerk voor het nieuwe medium
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SOCIÉTÉ DRAMATIQUE ET LITERAIRE

(Roermond, ± 1874)
‘Schinderhannes’ van E. SEIPGENS
HEKS (H. TIMMERMANS); FLORENSKE (GERARD RIETJENS) (TRAVESTI); SCHWARTZE PETER (L. ROUTS);
BELZEBUB (FR. ROUTS); SCHINDERHANNES (O. BONHOMME).
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Slotscène ‘Eine Franse kreegsgevangene’ van E. Seipgens (1871)
KAREL (L. ROUTS); LODEWIJK (FR. ROUTS); ARTHUR (E. SEIPGENS); BETSY (JEAN VERHAEGH) (TRAVESTI);
VAN ARCKEN (J. TELDERS).

‘Oedipus Rex’ van Sophocles. Groepsfoto rond 1880.
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‘Tooneel Afdeeling van de Mastreechter Keigelvereiniging’. (het latere Kunst en Vermaak). Groepsfoto
rond 1880.

Kunst en Vermaak - Maastricht. Onbekend stuk (± 1890).
Uiterst links: L. GOOVAERTS; midden F. OLTERDISSEN; rechts daarvan: LEONIE GOOVAERTS.
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*4

Jury Internationale Toneelwedstrijd Maastricht 1893/94.
M. COENEN; FR. VAN VEERDEGHEM (Luik); G.D. FRANQUINET (voorzitter); R. GRUBBEN (Hasselt); G.
OLTERDISSEN.

Momus Kemediespeulders.
‘De Spaorpot’ - C. BREULS (1904?)
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verkregen was. Het is evident, dat de film op de duur een nadelige invloed zou gaan
uitoefenen op het theaterbezoek.
Een boeiende theaterperiode voor Roermond liep omstreeks 1920 ten einde. Een
periode, waarin iedere culturele vereniging - en ook menige vereniging buiten het
strikt culturele veld - zich telkenjare opnieuw op enigerlei wijze met muziek, zang,
komische voordrachten, opera comique, drama, klucht of blijspel had bezig gehouden,
ter opluistering van een feest, ten bate van de eigen kas of voor een liefdadig doel.
Maar bovenal tot vermaak van een publiek, dat - in navolging van vorige generaties
- graag wilde zien en gezien worden, al dan niet in avondtoilet. Maar zo was het niet
alleen te Roermond.

Eindnoten:
1 A. van Rijswijck, Liberalen en clericalen in hun strijd rond het Bisschoppelijk College te
Roermond, in: Historische Opstellen over Roermond en omgeving, Roermond 1951, p. 352.
2 A. van Rijswijck, a.w., p. 374.
3 A. van Rijswijck, a.w., p. 383.
4 Emile A.H. Seipgens, De Komedianten, in: Uit Limburg, Novellen en schetsen, Arnhem 1881,
p. 1-126.
5 De berichten over het toneelleven te Roermond werden in hoofdzaak geput uit het Roermondsch
Markt en Aankondigingsblad voor de jaren 1845-1855 en De Volksvriend, 1859-1873. Voor
de latere jaren, met name sinds ongeveer 1890, werden de Maas- en Roerbode en De Nieuwe
Koerier geraadpleegd. Van nog latere datum (1909) is het onafhankelijk weekblad Limburgsch
Belang.
4 Emile A.H. Seipgens, De Komedianten, in: Uit Limburg, Novellen en schetsen, Arnhem 1881,
p. 1-126.
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Amateurgezelschappen in Maastricht
Er is in de negentiende eeuw een duidelijke parallel te trekken tussen het theaterleven
te Maastricht en Roermond, zij het dan dat Maastricht meer op het Waalse theater
gericht was. Deze twee steden bevatten ook in de opbouw van de bevolking
overeenkomstige componenten: adel, geestelijkheid, rechterlijke macht, ambtenaren,
officieren en soldaten van het garnizoen. Ook de immigratie uit het noorden was te
Maastricht door de ambtenaren niet onaanzienlijk, terwijl ook politiek gezien het
gemeentebestuur - evenals te Roermond - liberaal getint was.
Op cultureel gebied waren er ook regelmatig contacten. De Roermondse ‘Société
Dramatique’ had veelvuldig contact met de Societeit ‘Momus’; ze gaf opvoeringen
te Maastricht, nam deel aan toneelwedstrijden en speelde regelmatig stukken van
Maastrichtse auteurs. Ook de ‘Koninklijke Harmonie’ en het ‘Roermonds
Mannenkoor’ traden er regelmatig op. Belangrijk voor de ontwikkeling van het
amateurtoneelgebeuren te Maastricht was het ontstaan van de Societeiten ‘Momus’,
‘Apollo’, ‘Euterpe’, ‘Concordia’, de ‘Société musicale et Dramatique’, ‘Amis Réunis’,
‘L'Union Chorale’, ‘Les Jeunes Amateurs Maestrichtois’, de ‘Rederijkerskamer
Bloeiend door Eendracht’, ‘Kunst en Vermaak’ en ‘de Lauwerkrans’, al zijn het met
name de twee laatsten en de Societeit ‘Momus’, die in wezen het theaterleven te
Maastricht tot 1920 hebben bepaald.
De genoemde societeiten gaven gewoonlijk jaarlijks twee of meer ‘soireekes’ voor
leden en familieleden. Op deze avonden werden naast zang en voordrachten steevast
eenakters opgevoerd - afwisselend in het Frans of in het Maastrichtse dialect - waarna
met dans werd besloten. Voor het Franse repertoire werd uiteraard geput uit de talrijke
comédies en vaudevilles in één bedrijf; het wijkt niet af van het repertoire van dè
‘Société Dramatique’ te Roermond. De dialectstukken waren aanvankelijk niet
oorspronkelijk, maar bewerkingen uit het Frans, Duits of sporadisch uit het
Nederlands. Ze werden echter wel pasklaar gemaakt voor het Maastrichtse publiek,
onder bijvoeging van zang op muziek van bekende operamelodieën, doorspekt met
Maastrichtse gezegden en
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toespelingen op plaatselijke toestanden, zodat ze een oorspronkelijk karakter kregen.
Tot dit genre behoorden o.a.: ‘De gebrooje Beer’, ‘Kole en gruus’, ‘Dras’, ‘Zjang’,
‘De bloodzukers’, ‘Et Spook op te Meule’, ‘Klaos Pompernikkel’, ‘Twie Hun um
eine knook’, ‘De twie levetige Doeje’, ‘Drei Naakse en eine zonder Humme’ etc.
De meeste societeiten - wier aantal, zoals Olterdissen opmerkt6, jaarlijks bij iedere
kermis of carnaval met wederom een aantal nieuwe werd uitgebreid - gaven hun
voorstellingen niet in de Kemedie (de schouwburg) maar in de concertzaal van de
‘Harmonie Royale’ of in de ‘Grand Salon’ in de Grachtstraat. Die concertzaal moet
men zich vooral niet te vorstelijk voorstellen: een klein toneeltje met een aantal
simpele décorstukken. Kleedkamers waren er niet. Die werden provisorisch gemaakt
van een paar gordijnen, zoals het overigens nog generaties lang in Limburg zou
gebeuren bij gebrek aan behoorlijke accommodaties. Toiletten waren er evenmin.
Een grote wasketel bracht uitkomst bij nood. Zo'n ‘Soireeke’ werd meestal omlijst
door een klein orkestje, dat toch aanwezig moest zijn vanwege het dansen na afloop.
Er werden een aantal komische voordrachten gegeven, een paar liedjes over
plaatselijke toestanden, zoals ‘De veuroetgank vaan Mastreech’, ‘Chien de Paris’,
‘D'n helle Wind’, en vervolgens de eerder vermelde eenakters. Eén voor en één na
de pauze.
De Kemedie zelf was voorbehouden voor het deftige publiek en de gegoede
burgerij, waartoe ook de leden van de Societeit ‘Momus’ en de ‘Keigelvereniging’
behoorden. De uitvoeringen van en voor deze gezelschappen vonden dan ook
overwegend in de schouwburg plaats. In de Grand Salon en ook in De Boerendans,
localiteiten, gelegen bij Abrahams Look, werden voorts vooral de volksstukken, de
romantische spektakelstukken, opgevoerd. Het toneel was er eveneens zeer primitief,
namelijk gebouwd op biertonnen, met een aantal al dan niet beschilderde doeken als
décor. Uiteraard kwam de toestand van de zaal en toneelaccommodatie tot uitdrukking
in de hoogte van de entree-prijzen. De entree in de Grand Salon was voor de
benedenzaal 25 cent, voor de bovengalerij 10 cent. De Kemedie vroeg minimaal een
gulden per voorstelling. Bij opvoeringen van ‘Genoveva van Brabant’, ‘De Roovers
van Calabrië’ of ‘De twee wezen’ leefde de uitpuilende zaal ten volle mee met het
spel en kwam er herhaaldelijk reactie uit de zaal.
Olterdissen vermeldt het volgende voorval. Tijdens de opvoering van ‘De Roovers
van Calabrië’ gaat op een bepaald ogenblik de roverhoofdman aan tafel zitten om te
eten, terwijl hij zich met de volgende tekst tot de zaal richt: Wij, rovers, voeden ons
met ambrozijn en nectar... Prompt wordt hem daarop - tot grote hilariteit van de zaal
- een haring

Harry Schillings, Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw

36

Harry Schillings, Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw

37
met een glas bier aangereikt. De woedende roverhoofdman Rinaldo Rinaldini staat
op en richt zich tot het publiek met de vriendelijke uitnodiging: ‘Veer, hiere, oefenen
us in de edele tooneelspeelkuns en es eine dao get op te zègge heet, dat heer dan mer
evekes bove kump...’.
De Societeit ‘Momus’ was in wezen een carnavalsvereniging. Als wapenschild
voerde ze een windmolen, gedekt met een zotskap en als schildhouders fungeerden
een bok en een nar. Hun motto was: Gekheid, mer neet boete de schraom. Ze zetelde
in de Momustempel aan het Vrijthof (Momus is een Romeinse god van de zotheid,
getooid met een narrenkop), waarvan steeds alle afmetingen elf meter zijn of een
veelvoud daarvan. Het tijdstip van oprichting was niet zomaar toevallig. Ze werd
opgericht na het verdrag van Londen, dat de scheiding tussen noord en zuid tot een
voldongen feit maakte, en tevens het einde betekende van het beleg van Maastricht
door de Belgen. In de ‘Momus’ werd aan grote en kleine plaatselijke schrijvers en
dichters de gelegenheid geboden hun producten tijdens de verenigingsavonden in de
openbaarheid te brengen. Zij verdient onze bijzondere aandacht vanwege haar grote
betekenis voor het gehele sociale-culturele leven van Maastricht gedurende de
negentiende eeuw en de eerste decennia van de twintigste eeuw7. Ontstaan als
carnavals- en amusementsvereniging - of zoals de Momusgrondwet van 26 juli 1840
aangeeft ‘Et but van de Momery Is Amusement en gekkerij’ - groeide ‘Momus’ in
de loop der jaren uit tot een culturele vereniging van de eerste orde met eigen
afdelingen voor beeldende kunst (voor het organiseren van tentoonstellingen), muziek
en toneel, terwijl vanaf 1879 ook de chariteit uitdrukkelijk in de grondwet werd
opgenomen. Terwille van de sociale activiteiten van ‘Momus’ werden speciale
afdelingen opgericht, belast met soepkokerij (die overigens reeds vanaf 1842
functioneerde) de algemene armenzorg, de armenkleding, en met de leiding van het
oude mannenhuis, dat door ‘Momus’ in 1888 (bij het vijftigjarig bestaan) werd
opgericht. (Zie nevenstaande illustratie.)
De voornoemde sociale activiteiten van ‘Momus’ geven een inzicht in de mentaliteit
van de ‘Momus’-leden, die overwegend tot de gegoedeliberaal ingestelde-stand
behoorden, en eveneens werpen deze activiteiten licht op de sociale toestanden in
Maastricht. Een intern verslag van de activiteiten van ‘Momus’ uit de negentiger
jaren schetst de inhoud van deze sociale instellingen: ‘Tegen betaling van slechts 4
cent per liter kan dit krachtig voedsel (bedoeld is het product van de soepkokerij) in
een verwarmd, wel ingericht lokaal gebruikt of aldaar afgehaald worden. Tal van
fabrieksarbeiders maken er dan ook een druk gebruik van in den vroegen morgen,
alvorens ze naar de werkplaats gaan, terwijl op later uur, de huisvrouwen, met keteltjes
van allerlei vormen en grootten, zich
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in de keuken voorzien van soep, ten einde deze te 12 uur, bij het middagmaal op te
dienen’. De toevoeging: ‘In het jaar 1887 werd de Momus Soepkokerij op de
Tentoonstelling van voedingsmiddelen te Amsterdam bekroond met de gouden
medaille’, dient uiteraard om de deugdelijkheid der soep te bewijzen. Dit verslag
vermeldt voorts dat als een gezin ‘in tijdelijk gedrukten toestand verkeert door ziekte,
gemis van werk of om andere redenen’ gratis-soep-kaarten werden verstrekt. Dat dit
aantal gezinnen in het Maastricht van het laatste kwart der vorige eeuw niet gering
was, blijkt uit het overzicht der rekening van Momus-Soepkokerij over 1884-85,
waar in de loop van 12 weken 25.951 gratis porties werden uitgedeeld, terwijl aan
behoeftigen verkocht werden 12.395½ porties à 4 cent per liter.
De algemene armenkas - waarvoor ‘Momus’ jaarlijks traditioneel een of meer
voorstellingen gaf - werd besteed voor ‘Bedeelingen bestaande uit brood, vleesch,
koffy, en andere levensmiddelen, huis en kamerhuur, steenkolen, geldelijke onderstand
enz.’. De Momus-armenkleeding tenslotte - opgericht in 1880 - was voornamelijk
bedoeld om ‘behoorlijke kleeding te verschaffen aan kinderen, die, volgens de opgave
van de Hoofden van Schoolen, inderdaad behoeftig zijn’ en daarnaast voor ‘het
uitreiken van speelgoed, schoolbehoeften, koek enz. aan andere oppassende kinderen
dier scholen’.
Het is ook de Societeit ‘Momus’ geweest, die als eerste vereniging de nog levende
Franse theatercultuur in Maastricht heeft voortgezet, niet alleen door het spelen van
stukken in het Frans, maar vooral door theatergroepen uit Luik en Namen en zelfs
Parijs vanaf 1860 regelmatig naar Maastricht te halen. Niet in het minst heeft zij een
belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van het Maastrichtse taaleigen. Zij was
het ook, die de eerste Noord-Nederlandse gezelschappen naar Maastricht haalde, en
in wezen bepaalde zij - na 1885 samen met het hieronder nog nader te vermelden
gezelschap ‘Kunst en Vermaak’ - tot omstreeks 1905 het theaterleven te Maastricht.
Aanvankelijk - en dit is eigenlijk nooit wezenlijk veranderd - stond bij de Societeit
‘Momus’ het spelen van stukken in het Maastrichts voorop, in overeenstemming met
artikel 1 van de Momus-grondwet van 26 juli 1840:
‘Den iersten Artikel die ig ug verhaol
verget toch neet eur moojerstaol.
Rangeert et wie ze spreken in Mastreech
Dan kommen de Momussen aon et leech’

Dit streven leidde tot een aantal oorspronkelijke toneelwerken in het Maastrichts van
de hand van o.a. Laurent Polis, D.G. Franquinet, C.
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Breuls, A. Olterdissen en tot talrijke bewerkingen uit het Frans en Duits in het
Maastrichts. Voor de opvoeringen van deze werken werd een aparte toneelgroep ‘De
Kluchtspeulders’ opgericht, waarvoor een reglement gold dat werd vastgesteld ‘in
de Momustempel op 14 Febr. 1853’ en ondertekend ‘in naom en in plaots van alle
de Kluchtspeulders’ door G.D. Franquinet, directeur; Th. Leiter, onder-directeur en
H. Bury, regisseur, die gezamenlijk tevens als repertoirecommissie optraden.
Artikel 1 van het Reglement van ‘de Kluchtspeulders’ bepaalde, dat ‘de
Kluchtspeulders bij alle gooi gelegenheden, veur heur eigen pleseer en veur dat van
de Societeit, Fransse of Mastreechtse stukken zal speulen’. Om moeilijkheden te
voorkomen over de repertoirekeuze werd in de artikelen 5 en 6 uitdrukkelijk
vastgelegd, dat de repertoirecommissie ‘zal oordeilen wat veur stúkken dat gespeúld
zullen weerden; ze zal zich in der minne zeuken te verstaon mét de leden veur et
bekleijen van de rollen en daarbij létten op de min of mie geschiktheid en talenten
die de kluchtspeulders daoveur hébben’, en dat ‘Es vijf van de klúchtspeúlders e
veurstél doen van e zeker stúk op te veuren, dan zal de Commissie dat stúk met alle
opléttendheid onderzeuke en beoordeelen. Vindt ze 't good, dan zal et gespeúld
weerden, wie art. 5 et zeet; zoe neet, dan zal de zaak beslisd weerden door de algemein
vergadering van de klúchtspeúlders’. ‘Mastreechtse of fransse stúkken’ vormden het
vaste repertoire totdat na 1879 een zekere kentering intrad, hetgeen ook uitdrukkelijk
in een ‘Herziening van de Momus-Grondwet - gedaon en goodgekeurd in diverse
vergaderingen tot en met 1 September 1879’ - werd vastgelegd; art. 1 werd als volgt
gewijzigd:
‘Den iersten artikel dee heet me gelaote
Mastreechs is de taol die de Momusse praote.
In inkel gevallen weurd 't geautoriseerd
Dat me Hollands of Fransch of auch Duitsch debiteerd’.

Die enkele gevallen echter dat men ‘Hollands debiteerd’ verkregen een zekere
regelmaat, want op 16 april 1883 werd - naast ‘de Klúchtspeúlders’ - de ‘Momus
Nederlandsche Tooneelafdeeling’ opgericht: ‘Taal en Kunst’. Deze Nederlandsche
Toneelafdeling had ten doel ‘het bevorderen der Nederlandsche taal- en letterkunde’.
Als een uitvloeisel van het streven de Nederlandse taal- en letterkunde te bevorderen
moet ook zeker gezien worden de in de winter van 1883-84 uitgeschreven ‘Groote
Wedstrijd in de Nederlandsche Tooneelkunde’ bij gelegenheid van het 4 × 11-jarig
bestaan, alsmede het eerste optreden voor ‘Momus’ van een Noord-Nederlandse
groep ‘Theater van Lier’ te Amsterdam met ‘Fédora’ van Victor Sardou (met Mevr.
Frenkel-Bouwmeester) in
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datzelfde jaar. Een zelfde soort wedstrijd werd georganiseerd bij het 55-jarig bestaan
(1893-94). Deze toneelwedstrijden vormden - zoals we nog zullen zien - het
wederopnemen van een traditie (de landjuwelen der Rederijkers) die in Limburg tot
ver in de 20e eeuw zal voortleven.
De binding met de Franse theatercultuur manifesteerde zich nog in de winter van
1907-08, toen ‘Momus’ een Concours d'honneur Dramatique Français International
organiseerde. Bovendien ontplooide de Societeit nog velerlei activiteiten, die een
bijdrage leverden tot de bevordering van de Nederlandse letterkunde, zoals een
‘Wedstrijd in uiterlijke Welsprekendheid’ op 18 en 19 januari 1890, waar de
‘voordrachten bij voorkeur zullen moeten zijn van Nederlandsche oorsprong’ en
waar beroepstoneelspelers van deelname waren uitgesloten. De ‘Concours in
Veurdrachten in de Mastreechter taol’ van 12 januari 1890 - gein veurdracht maog
langer es 11 menuuten dooren - doen reeds denken aan de thans zo bekende
Buutereedners-wedstrijden.
Het eerste ‘groote spectacle’ in Maastricht, waaraan ‘Momus’ haar medewerking
verleende is de vertoning van de ‘Blijde intocht van Karel V’ op 21 en 23 februari
1841, waarbij een reconstructie gegeven wordt van de intocht van Karel in 1520.
Louis Polis als Karel V op een wit paard werd omstuwd door een luisterrijke stoet
met de graven van Wittem, Horn, Valkenburg, Bouillon en vele anderen. Op 26
januari 1842 volgde voor het eerst in de historie ‘de Groete Momus Kemedie in twie
bedrieve De Politieke tinnegeeter’, o.l.v. Louis Polis, die nog vele generaties daarna
regelmatig op de planken werd gebracht. ‘De Politieke Tinnegieter’ was vrijwel
zeker een bewerking van het werk van de Noor Ludwig von Holberg (1684-1754)
‘den Politiske Kandstöber’ (1722). Hoofdpersoon van dit werk is Herman von Bremen,
een tinnegieter, die zich met zijn vrienden bezig houdt met het beredderen van de
zaken van stad en land en alles bekritiseert wat de heren van de raad doen en nalaten
te doen. Hij wordt het slachtoffer van een grap, doordat een paar Bremer raadsheren
komen vertellen, dat hij tot burgemeester gekozen is. Dat hier allerlei verwikkelingen
uit voortvloeien, spreekt voor zich. De toevoeging ‘groete Momus-Kemedie’ doet
vermoeden, dat in deze bewerking een aantal Maastrichtse politieke situaties werden
gehekeld.
Op 13 november 1843 werd een traditie - bewerkingen uit het Frans of Duits in
het Maastrichts - op luisterrijke wijze ingezet met een opvoering van ‘Advokaet
Plukvink’, een ‘Mastreechtse’ bewerking van de hand van M. Krans van ‘l'Advocat
Pathelin’, het beroemd gebleven pronkstuk van het Franse komische toneel der
Middeleeuwen. Blijkens aantekeningen op het geschreven programma werd dit stuk
gespeeld door Krans, Steel, Naus (père), Bitsch, Crets Ch, Vanhalen Pr, Vos, en Du-
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moulin J. Sindsdien volgden in een onafgebroken serie de voorstellingen elkaar op
ter gelegenheid van de jaarlijkse ‘theatraal - representatie’ voor de leden van de
societeit, hun familie en ‘vreemde dames en hieren’. Omtrent dit begrip ‘familie’ en
‘vreemde dames en hieren’ geven de programma's een nadere toelichting8.
De ‘Theatrale Representatie’ van 18 februari 1844 biedt ons een goed voorbeeld
van het programma, zoals dat tientallen jaren op de ‘Momus’-avonden tot uitvoering
werd gebracht. Omlijst met toespraken en orchestrale muziek werd als eerste
opgevoerd ‘De rangzuchtige búrger’, euvergezat in 't Mastreegs door Yne Momus
nao ‘Den ambitieusen burger’, vaudeville in 1 ak van Holberg. Suivi de ‘La Muette
de Portici’, Grand Opera en 5 actes, Musique d'Auber. Na dit alles werd de avond
besloten met ‘Uylespiegel’, Vaudeville in 1 akt van Kotzebue, euvergezat in 't
Mastreegs door Yne Momus.
Ook de voorstellingen van de volgende jaren leren, dat naast de in het Maastrichts
overgezette eenakters, de hoofdmoot van de avond gevormd werd door een opera of
een comedie-vaudeville in het Frans. In februari 1845 werd het plaatselijk getinte
‘Le Siège de Maestricht sous le Prince de Parme’, grand-opera en six tableaux par
J. Vanhalen, opgevoerd en in de winter van datzelfde jaar ‘Boquillon à la recherche
d'un père’, comédie-vaudeville en 3 actes par MM Boyard et Dumonoir, met als
toegift wederom een ‘in het Mastreegs euvergezatte vaudeville ‘Keizer Karel en de
Berchemsche Boer’ naar H.J. van Peene. In 1860 ontbrak voor het eerst op de
‘Momus’-avond het Frans; de gehele avond werd met Maastrichts werk gevuld: ‘Wee
wét woe het good veur is’ en ‘Christiaan van het Verkesweerdje’, comedie in twie
akten en drei tableaux. Op 12 februari 1862 verscheen zelfs Molière in het Maastrichts
ten tonele. Opgevoerd werd ‘Den Ierzuchtige burger’, comedie in vijf akte, vertaold
nao de ‘Bourgeois Gentilhomme’, door ene Valkenburger Momus. Op 10 maart 1861
volgde de première van een nieuw, oorspronkelijk Maastrichts werk: ‘Jonk bij jonk
en auwt bij auwt’, een opera-comique in twie akte. Weurd G.D. Franquinet, Meziek
V. van Helden.
Dr. G.D.L. Franquinet (1826-1900), advocaat en historicus, was in 1853 directeur
van ‘de Kluchtspeulders’ en in 1854 bestuurslid van ‘Momus’ geworden. Naast
gedichten - met een zangerigheid te vergelijken met die van Gezelle - schreef hij in
samenwerking met Loisel en Naus, reeds in de vijftiger jaren een aantal toneelwerken
voor ‘Momus’: ‘Klaos Pompernikkel’ (1856), ‘Bloodzukers’ (1857) en het ook buiten
Maastricht gespeelde ‘Et Kindermaogske’ (1857).
In de jaren 1860-80 werden vervolgens een groot aantal - overwegend anonieme
- dialectstukken opgevoerd, gewoonlijk kluchten in één bedrijf9.
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Laurent Polis (1845-1915), die in 1878 president van ‘Momus’ werd en dat bijna
dertig jaar zou blijven, is de auteur van een twintigtal toneelprodukties in de jaren
1875-1902. Hij was een vruchtbaar toneelschrijver, met een vlotte, levendige dialoog.
De opbouw van de meeste stukken is echter zwak; het verloop der actie vaak
geforceerd, niet in het minst om een kunstmatig quasi-happy-end te bereiken. Van
zijn stukken verschenen er drie in druk10. De overige stukken zijn in manuscript
bewaard gebleven (de data verwijzen naar de eerste opvoering)11.
Ook Momus C. Breuls (1838-1923), jarenlang de schrijver van de Maastrichter
brieven in het liberale Limburgs Belang, heeft in dezelfde periode een aantal werken
voor zijn societeit vervaardigd. Naast bewerkingen uit het Frans naar Labiches ‘La
Gognotte’ - onder de titel ‘De Spaorpot’, comedie met zaank in 3 akte (première 7
december 1890) en uit het Duits ‘noa von Moser’ - ‘Den Hypochonder of e Meuilik
recept’ - comedie in 4 akten (première 9 februari 1890) heeft hij vooral met zijn
opera-comique in 3 akten ‘Rooske Kleeve’ (première eveneens 7 december 1890)
een belangrijke bijdrage geleverd aan de dialectliteratuur. De muziek werd
gecomponeerd door Ch. de Bond. Deze operakomiek speelt zich af tegen de
achtergrond van het dorpse leven van Schimmert met als hoogtepunten de inhaling
van de nieuwe burgemeester en als finale de festiviteiten rond de zomerkermis.
Daartussen speelt zich een liefdesgeschiedenis af. Rooske is officieel verloofd met
de erfgenaam van een rijke notaris en wil er mee trouwen om haar vader van een
financiële ondergang te redden, maar zij houdt van een ander. Met behulp van een
aantal Maastrichtse jongelui, die de kermis te Schimmert bezoeken, wordt de verloofde
ontmaskerd als booswicht en komt alles op zijn pootjes terecht. Dit werk zal lange
tijd het repertoire van de Limburgse gezelschappen sieren en werd - voor zover
bekend - voor het laatst opgevoerd door Walrams Genootschap te Valkenburg in het
Openluchttheater in 1945 onder regie van Gerard Meussen en muzikale leiding van
Marcel Arbeel. Als oorspronkelijke werken van Breuls zijn voorts bekend gebleven:
‘Ene wasdaag in den Olympus’, Revue in 1 akt en e veurspeul (15 oktober 1893) en
‘De Nonk van Kölle’, origineel comedie in 1 akt (13 november 1892).
Richard Stiel, ‘Momus groet ceremoniemeister’, is eveneens een van de Momussen,
die zich aan bewerkingen waagden: ‘Et Zangersfiest’ - comedie in 3 akte nao 't
Duitsch (23 november 1902) en ‘Et Spleen’ - comedie in 4 akte eveneens naar het
Duits (3 december 1905). De literaire en creatieve activiteiten van deze Momusleden
geven een indruk van de zelfwerkzaamheid en het culturele niveau van deze societeit,
die jarenlang toonaangevend was.
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Op 24 november 1872 trad - zoals reeds eerder werd vermeld - voor het eerst de
‘Société Dramatique de Ruremonde’ voor ‘Momus’ op met een opvoering van ‘De
leste Schlaag’ van Seipgens. De beide societeiten waren duidelijk geestverwant. Het
is niet vreemd te veronderstellen, dat de vriendschap tussen G.D. Franquinet,
archivaris te Maastricht en lid van ‘Momus’, en J.B. Sivré, archivaris te Roermond
en lid van de ‘Dramatique’ - die overigens tevens in 1879 de eerste hoofdredacteuren
van de Maasgouw zouden zijn - aan het nauwe contact tussen beide societeiten heeft
bijgedragen. Na de opvoering van ‘De Leste Schlaag’ gaf de ‘Société’ nog
voorstellingen te Maastricht in november 1875: ‘De schnieder en zien vrouw of
Laevetig dood’; in 1883 op de toneelwedstrijd ‘Een franse krijgsgevangene’ en
‘Elisa’; in november 1886 ‘Et Nachtegaelke’ operette in 1 akt, waarvoor door Seipgens
een romance werd geschreven ‘'t Bleumke’, die in de operette werd ingepast. Voorts
werden opgevoerd ‘Van aovend den aovend en morge den daag, dat...’ en in het
Nederlands: ‘De transvaalsche deputatie...’. Op 13 april 1890 vinden we uitvoerig
aangekondigd ‘Schinderhannes’ voor de eerste maal te Maastricht, gevolgd door de
operette in 1 akt ‘Ei kitske te laat’.
Het was het laatste optreden van de ‘Société’ in Maastricht en zoals we elders
zagen ook in feite het einde van de oude societeit. De in 1883 opgerichte Momus
Nederlandsche Tooneelafdeling ‘Voor Taal en Kunst’ gaf op 8 april 1883 haar eerste
voorstelling in de Nederlandse taal. De keuze had men laten vallen op ‘De
kiesvereniging van Stellendijk’, blijspel in 4 bedrijven door Lodewijk Mulder, een
stuk dat in een door het Rotterdamsch Tooneelgezelschap in 1877 uitgeschreven
prijsvraag bekroond was geworden. Het was in feite de eerste proeve van politieke
satire op ons vaderlands toneel, met goedgeschetste typen, doch met een dialoog van
‘burgerlijke deftige onbenulligheid’, zoals L. Simons het stuk typeert11a. Uiteraard
viel de toeschouwers én spelers het grote verschil op in het spelen van de vlotte,
volkse Maastrichtse dialectstukken met het plechtstatige, zware Hollandse toneel.
In het najaar greep dan ook de Tooneelafdeling ‘Voor Taal en Kunst’ terug naar het
vertrouwde recept en speelde ‘Charlotte’, kluchtspel met zang in een bedrijf. Bij de
voorstelling van 15 november 1885 laat men het deftige ‘Voor Taal en Kunst’ maar
vallen, en vermeldde in het programma, dat door de jongeren van Momus
Nederlandsche Tooneelafdeling wordt opgevoerd ‘Levend dood’, kluchtspel in één
bedrijf (ons wel bekend door de opvoeringen in het dialect), en door de ‘auwe van
Momus Mastreechter Comedie-trupke’ de klucht ‘Conservatief en liberaal of De
Dochter van de barbeer’.
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De Momus Nederlandsche Tooneelafdeling beperkte zich overigens in de loop der
jaren tot een aantal blijspelen in één bedrijf, waarbij zij zich echter richtte op het
Noord-Nederlandse repertoire, namelijk ‘De Groentjes’ van B.H. van Breemen (10
december 1885), ‘Een kop thee’ van A.L.J. Landré (6 februari 1887), ‘'t Huis
gebleven’ van Mendes da sCosta (17 november 1889), ‘De schoolrijdster’ van A.J.L.
Landré (16 maart 1890), ‘Huwelijksgeluk’ van L. Simons, ‘De Buren’ van Justus
van Maurik (15 oktober 1893).
De activiteiten van de Momus Nederlandsche Tooneelafdeling waren niet
omvangrijk en ontbreken - behoudens een enkel optreden - na 1900 geheel. Het
streven van de Momus-jongeren heeft echter ongetwijfeld de belangstelling voor het
Noord-Nederlands toneelgebeuren versterkt, enerzijds door de kennismaking met
bekende amateurgroepen uit het noorden tijdens de toneelwedstrijden, anderzijds
door het - zij het sporadisch - optreden van rondreizende gezelschappen uit het
noorden. Alhoewel opera's en comedies in het Frans de boventoon bleven voeren
met 4 à 6 voorstellingen per jaar, worden opvoeringen in het Nederlands althans niet
meer uitgesloten. Na 1905 namen ook de activiteiten van het ‘Kemedie-trupke’ van
‘Momus’ af, behoudens reprises in de jaren 1906-1911 van enkele bekende werken
van Polis, Franquinet en Breuls. De verflauwing van de theateractiviteiten
manifesteerde zich duidelijk, toen ‘Momus’ bij de opening van de Momus
Staoten-Generaol op 13 en 14 november 1906 - na bijna 80 jaar - geen eigen avond
aan de leden presenteerde, doch J.H. Speenhoff, C. Speenhoff-Prins en Nap de la
Mar een liedjes- en voordrachtavond liet verzorgen. Tevens werden opgevoerd: ‘'n
Vrouw’, dramatische schets en ‘'t Ploertje’, zedenspel, beiden van de hand van
Speenhoff. De grote tijd van ‘Momus’ - althans als belangrijkste creatieve representant
van het Maastrichtse theaterleven - was na 1905 voorbij, en een nieuwe groep had
zich inmiddels aangeboden de traditie voort te zetten, namelijk ‘Kunst en Vermaak’.
De Vereniging ‘Kunst en Vermaak’ heeft zich ontwikkeld uit de in 1870 opgerichte
‘Maastreechter Keigelvereiniging’. Zoals algemeen gebruikelijk bij de Maastrichtse
societeiten verzorgde de kegelclub zelf de gezellige avonden voor haar leden. Het
repertoire bestond uit de gebruikelijke bewerkingen in het Maastrichts zoals ‘Ene
moord zonder doeye’, ‘Een klein Verdaoling’, ‘Ene Snijder in de laberente, ‘E stuk
St. Julien’, ‘En klein Liefdesverwarring’, ‘De Remplacant’ en ‘De Kaartvergever’.
Maar zoals Mr. Lamberts Hurrelbrinck, voorzitter van ‘de Greune’ - zo genoemd,
omdat ze als kegelaars groene cocardes droegen - in de feestgids van 1930 opmerkt:
‘Allengskens kwam bij de leden een
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hevig verlangen op om ook uit te blinken op de fijner geschaafde planken, de planken
waarover zweeft de godin Thalia, de beschermvrouwe der toneelspeelkunst...’12.
Na het winnen van de eerste prijs in de door ‘Momus’ uitgeschreven wedstrijd
voor de Mastreechter Societeiten in September 1883 werd in december van datzelfde
jaar deelgenomen aan de wedstrijd voor toneelkunst te Tongeren - uitgeschreven
door de Maatschappij Concordia - onder de naam ‘Tooneelafdeling der Mastreechtse
Keigelvereiniging’. Met ‘Liefde en Kunst’ drama in twee bedrijven uit het Frans en
‘Eens gekocht, blijft gekocht’ blijspel in 1 bedrijf van J. van Maurik, werd de vijfde
prijs behaald. De tonelisten waren van mening, dat de naam van de vereniging niet
langer geschikt was om er mee op serieuze wedstrijden voor het voetlicht te treden.
Voorts miste men bij de officiële prijsuitreiking - die met grote festiviteiten gepaard
ging - een officieel vaandel. Derhalve werd op 28 augustus 1885 de naam van de
vereniging gewijzigd in ‘Kunst en Vermaak’, terwijl artikel 2 van de statuten voortaan
als volgt zou luiden: ‘De Vereniging heeft ten doel den leden eene gepaste en
aangename uitspanning te geven, door het houden van Muziekuitvoeringen,
Toneelvoorstellingen en Bals gedurende de winter, en Kegelconcoursen,
Muziekuitvoeringen en Bals gedurende de zomermaanden’. Op een later tijdstip
werd aan artikel 2 tevens toegevoegd ‘het uitschrijven van en het deelnemen aan
toneelwedstrijden’, aangezien de voornaamste bezigheid van de vereniging hierin
bestond.
Men concludeert terecht, dat het grootste deel van de inspanningen van ‘Kunst en
Vermaak’ tot 1904 gericht was op het zo goed mogelijk voor de dag komen op deze
wedstrijden. Men zag het toneelspel niet langer als een ontspannende en sociaal
gerichte activiteit, maar als een kunstuiting, die de hoogste inspanning en inzet eiste.
Dit had tot gevolg, dat ‘Kunst en Vermaak’ sindsdien regelmatig deelnam aan
toneelwedstrijden en de hoofdactiviteit van dit gezelschap op het terrein van die
wedstrijden kwam te liggen13. De consequentie van het deelnemen aan deze
Internationale wedstrijden was dat ‘Kunst en Vermaak’ zich moest richten op een
Nederlands repertoire en het opmerkelijke deed zich nu voor, dat het niet de speciaal
opgerichte ‘Momus Nederlandsche Tooneelafdeling’, maar ‘Kunst en Vermaak’ was,
dat zich daadwerkelijk op het spelen van het Nederlandse repertoire richtte. Voorwaar
geen gemakkelijke opgave, aangezien onze dramatische letteren juist in de periode
1830-1880 wellicht haar dieptepunt bereikten.
Ter gelegenheid van de 300e verjaardag van de geboorte van Joost van den Vondel
gaf ‘Kunst en Vermaak’ op 4 december 1887 de eerste voorstelling van een werk
van Vondel in Maastricht (zij het niet vol-
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ledig): ‘Joseph in Dothan’. Een ander gevolg van de deelname aan de
toneelwedstrijden - waaraan telkens de 8 tot 10 beste amateurgezelschappen uit
België en Nederland deelnamen - was dat ‘Kunst en Vermaak’ kennis nam van een
uitgebreider repertoire. Het gevolg was dan ook dat zij op haar repertoire bekroonde
werken opnam, zoals ‘Lodewijk van Nevers’, historisch drama in 3 bedrijven van
K. Ondereet (5 oktober 1890), ‘Eerloos’, drama in 3 bedrijven van W.G. Nouhuys
(21 februari 1892).
In het seizoen 1891-92 werd voor het eerst sedert vele jaren wederom aandacht
besteed aan het Maastrichtse eigen. Op 13 december 1891 vond de première plaats
van ‘Figaro de Berbeer’ (vrij gevolgd nao ‘Le Barbier de Seville’) - muzikale parodie
in 4 akte door J. Albert, muzikaal arragemint A. Barbe. Op 7 februari 1892 volgde
een opvoering van het Maastrichter successtuk ‘De Mastreegter Straotjong’,
opera-comique in 3 akt en 4 tableaux door Fr. Lousberg, onder directie van J.
Defesche, dat zijn première reeds beleefde in 1876 in een opvoering door de ‘Société
musicale et Dramatique’.
Een opvallend verschijnsel was, dat in deze jaren bij verschillende
amateurgezelschappen beroepsactrices gingen optreden, mogelijk om aldus hun
ongetwijfeld niet erg royale honoraria aan te vullen; zo speelde Mej. A. de Leur op
27 oktober 1895 mee in een uitvoering door ‘Kunst en Vermaak’ van het bekende
werk van Erckmann-Chatrian ‘Vriend Fritz’, waaraan ook Mevr. Beersmans van het
‘Nederlands Tooneel’ haar medewerking verleende. Optreden van de beroepsactrices
bij ‘Kunst en Vermaak’ kwam meer voor. Mevr. van Ollefen speelde op 24 oktober
1897 vijf rollen in het blijspel van H. van Peene ‘Een man te trouwen’; Mevr. de
Boer van Rijk en Mevr. van Ollefen speelden de hoofdrollen in ‘De Doornenweg’
van F. Philippi op 30 oktober 1898; Mevr. Erfman-Sasbach en Mevr. Beder werkten
mee aan ‘De bruid daarboven’ en de dames M. en F. de la Mar aan het blijspel ‘Door
de Intendance’ op 24 januari 1909.
Een beschouwing van de opgevoerde werken in de periode tot 1920 leert dat ‘Kunst
en Vermaak’ naast vertalingen van bekende Franse schrijvers, zoals Labiche (‘Kleine
Handen’, ‘De reis van mijnheer Perrichon’), Octave Feuillet (‘Een gewetenszaak’),
Francois Coppée (‘De viool van Cremona’), J. Sandeau en A. Decourcelle (‘Marcel’)
en bewerkingen uit het Duits zoals E. Philippi en Moser (‘Met Plezier, ‘De lijfrente’),
A. Schnitzler (‘Zijn Speelgoed’), Blumenthal-Kadelberg (‘Twee wapens’, ‘De reis
naar Turkeye’), ook alle aandacht blijft besteden aan het Nederlandse repertoire:
Mendes da Costa (‘Thuis Gebleven’) 26-1-1896, J. van Lennep (‘De val van
Jeruzalem’) 24-10-1897, Fr. van
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Eeden (‘De student thuis’) 23-1-1898, Rosier Faasen (‘De werkstaking’ en ‘De oude
Kassier’) 5-11-1899, Glanor, pseudoniem van Hugo Beyerman (‘Uitgaan’)
10-11-1900, Multatuli (‘De bruid daarboven’) 1-2-1903.
Venieuwing van het repertoire staat het lid van ‘Kunst en Vermaak’ L. Goovaerts
kennelijk voor ogen als hij in 1904 ‘Zielelijden’, drama in 2 bedrijven schrijft, dat
op 13 februari 1905 in première gaat, en vermoedelijk heeft het groeiende gebrek
aan een geschikt repertoire A. Olterdissen - die reeds tien jaar eerder voor ‘Kunst en
Vermaak’ ‘Een Koningsleven’ schreef - er toe gebracht terug te grijpen naar de in
Maastricht zo succesvol toegepaste methode op bestaande bekende melodieën een
verhaal te schrijven.
Alfons Olterdissen (1865-1923) kreeg zijn opleiding als kunstschilder aan de
Akademie te Amsterdam; hij bezat een mooie baritonstem en werkte mee aan een
groot aantal uitvoeringen van Maastrichtse verenigingen. Hij is de meest bekende
en populaire onder de dialectschrijvers, alhoewel zijn produktie slechts twee
dialectwerken omvat: ‘De Kapitein van Köpenick’ (première 1 april 1907) en ‘Trijn,
de Begijn’ (première 7 november 1912), beide Kemikken-opera in drei akte, waarvoor
de ‘meziek geaaranzjeerd’ werd door zijn broer Guus Olterdissen, de sterspeler van
‘Kunst en Vermaak’. Eerstgenoemd werk is gemeengoed geworden in Limburg en
werd - al dan niet aangepast - op tientallen plaatsen van zuid tot noord opgevoerd,
onder meer te Roermond (1909, 1910, 1949), Nuth (1924, 1927), Schaesberg (1932)
en Heerlen (1951). Het meest recent zijn de opvoeringen te Maastricht onder regie
van M. Stegen en onder muzikale leiding van J. Kikken in 1972. Evenals uit de
‘Schinderhannes’ te Roermond worden ook van ‘Trijn’ en ‘de Kapitein’ nog altijd
bepaalde passages te Maastricht bij feestelijke gelegenheden gezongen. De slotzang
uit ‘Trijn’ Hoera-Vivat-Mestreech werd zelfs het volkslied van Maastricht.
Het grote succes van deze en ook andere kemikke opera's is ongetwijfeld te danken
aan de omstandigheid, dat het Maastrichtse publiek sinds generaties de opera
frequenteerde en alle grote koren en bekende melodieën nagenoeg van buiten kende.
Voor de ‘Kapitein van Köpenick’ maakt Olterdissen gebruik van het bekende Berlijnse
verhaal, dat op dat moment weer in de belangstelling stond, aangezien Voigt naar
Amerika was gereisd en daar groots werd ontvangen. Voigt was namelijk de
hoofdpersoon uit het historisch gebeuren. Na uit de gevangenis ontslagen te zijn, zag
hij kans zijn jeugddroom te realiseren door als officier op te treden en de maatschappij
met haar eigen wapens te verslaan. Hij kocht in een uitdragerswinkel een compleet
kapiteinsuniform, vorderde op straat een troep soldaten op hem te volgen (zich
beroepend op een
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geheim bevel van boven) en bezette daarna - wederom in zg. geheime opdracht - het
stadhuis van Köpenick. Olterdissen maakte van het stuk een door en door Maastrichtse
aangelegenheid met toespelingen op plaatselijke personen en toestanden.
‘Trijn de Begijn’ is een meer oorspronkelijk werk. De hoofdpersoon - de
kaartlegster Trijn - krijgt bezoek van de deftige notarissenfamilie Kriekelezaank, die
- aangezien de vrouw des huizes ernstig ziek is en geen dokter raad weet - Trijn
verzoekt de kaart te leggen. Trijn doet zulks en leest uit de kaart, dat de familie naar
Bechuanaland moet reizen, waar ze ‘ne klie’ zullen vinden, die mevrouw zal genezen.
Zo gezegd, zo gedaan. In Bechuanaland is net koning Khatchimboe met zijn
Hottentotte bezig een raadsvergadering te houden, die verdacht veel lijkt op een
vergadering van de Maastrichtse raad. Nadat zich nog enkele amoureuze complicaties
hebben voorgedaan, komt het gezelschap in het derde bedrijf naar Maastricht terug:
Hoera-Vivat-Mestreech...
Ongetwijfeld heeft het grote succes van deze opvoeringen er toe bijgedragen, dat
‘Kunst en Vermaak’ op 26 november 1916 teruggreep op de zo succesvolle ‘Figaro
de Barbeer’ en op 10 december 1918 andermaal ‘De Maastreechter Straotjong’ op
de planken zette. Het in Sittard verschijnende Het Zuiden van 12 december 1918
schreef over de opvoering: ‘Het stuk zelf, met z'n sympathieke figuren, is wat opzet
betreft, niet op het kleinere stadsleven berekend, wel op het groote, waar een
generaalszoon zich best voor volksschilder kan uitgeven. De verdienste er van zit in
de dialogen, die doorgaans oer-Maastrichts zijn. Het is sappig en smakelijk dialect,
met goed onderscheid tusschen de volkstaal en die der hogere standen. Ons dialect
is sindsdien zuiverder geworden, maar minder stemmig. Wij schelden tegenwoordig
met meer davering, maar minder origineel en raak. En wat een schat van woorden
uit de oude doos horen we niet daarin. Wie nog eens echt iets van oud-Maastrichtse
lente wil hooren klinken, verzuime niet deze wonderbare straatjongens-historie te
gaan hooren’.
In het stuk waren inderdaad een groot aantal oude Maastrichtse kermisliedjes
verwerkt, of zoals het programma van 8 december 1918 vermeldde:
‘In de veerden tableau vinde veer Jozef mèt ze zuster, heùren aonstaonde
en grampeer Koelle op Kèrmis-aovend trùk. De drinkers zitte weer veur
de herberge, terwijl jonges en meitskes in de reyaloetwagel alle auw
Mastreechter Kèrmisleedches ten bèste geeve, en den aovend sleete mèt
't welbekend:
En dee noe neet mie wakker is,
Heet kans dat heer nao bèd touw is!’
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Wie kennis neemt van de eindeloze reeks van blijspelen volgens het vaste recept,
dat in die tijd op de planken verscheen - Von Moser, Kadelburg, Blumenthal - kan
zich goed voorstellen, dat de werken van Olterdissen, Breuis en Lousberg bevrijdend
werkten en een ware verademing betekenden door ongekunsteldheid temidden van
zoveel maakwerk.
Het vijftigjarig jubileum in 1919-1920 vierde ‘Kunst en Vermaak’ wederom met
het organiseren van een Nationale Tooneelwedstrijd, de laatste in haar roemrucht
bestaan. Het is als het ware de afsluiting van een vijftigjarige periode - waarin met
name de toneelwedstrijden een grote rol hebben gespeeld - en waarin het
amateurtoneel zich meer bewust is geworden van haar mogelijkheden juist door de
ontmoeting met gelijk gerichte gezelschappen uit het westen en het zuiden. Ook het
streven het Nederlands toneelgebeuren te activeren blijkt bij de selectie van de
gezelschappen en de op te voeren werken, waarover in feite de organiserende
vereniging besliste.
Nog een ander punt komt naar voren, wanneer men de optredende gezelschappen
bekijkt - en dit was reeds in de door haar georganiseerde wedstrijd voor blijspelen
in 1901 het geval -: Limburgse gezelschappen ontbreken en zijn niet uitgenodigd.
Hieruit blijkt dat geen gezelschap waardig werd bevonden aan deze wedstrijd deel
te nemen. Dit betekent, dat het niveau, waarop het amateurtoneel in Limburg zich
op dit moment bewoog, niet voldoende was om zich met succes met gezelschappen
buiten Limburg te meten. Het is overigens opvallend, dat van de vele societeiten en
gezelschappen, die Maastricht in de behandelde periode telde, geen enkel er van ooit
aan een door ‘Momus’, ‘Kunst en Vermaak’ of door de vele Belgische maatschappijen
georganiseerde wedstrijden heeft deelgenomen. Sterker nog, aan het speciaal in 1883
door ‘Momus’ uitgeschreven ‘Concours dramatique veur Mastreechter Societeiten
in de Mastreechter taol’ namen slechts twee societeiten deel: ‘Kunst en Vermaak’,
die de eerste prijs won met ‘Men Vrouw's tant’ en de Societeit ‘Apollo’, die de tweede
prijs won met ‘De gebreurs Davenport’.
Een derde gezelschap, dat met name dient genoemd in de 19e eeuw is ‘De
Lauwerkrans’, die als zangvereniging opgericht werd in 1881. Dit gezelschap begon
- naast het verzorgen van soirées musicales - al spoedig komische opera's op te voeren.
Als eerste grote werk wordt o.l.v. G.F. de Pauw in 1894 de komische opera ‘Konrad
Kreutzer’ ten tonele gebracht, gevolgd door zangspelen, ‘Julius Caesar’, ‘Dr.
Taetenbach’ en de in Maastricht zeer geliefde parodieën op de opera's ‘Faust’,
‘Columbus’ en ‘Sassafras’.
Wat toneel betreft vormen aanvankelijk kluchten en blijspelen de
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hoofdmoot, terwijl ook aan ‘De Lauwerkrans’ de eer toekomt als eerste in 1900 een
wedstrijd georganiseerd te hebben voor komische voordrachten. Zoals we ook bij
‘Kunst en Vermaak’ zagen, leidde het succes tot het oprichten van een
‘Tooneelafdeling van de Lauwerkrans’ (1916). Op het repertoire verschijnen:
‘Buttinger en Zoon’, ‘Politiezaken’, ‘Broeder Vrijmetselaars’, ‘De Nonk van Kölle’
e.a. Nadat Albert Gerardts kort voor het einde van de eerste wereldoorlog Henri
Hermans als dirigent was opgevolgd, kreeg het opvoeren van operettes meer accent.
Onder de voortreffelijke regie van Gerardts werden met veel succes - ook buiten
Maastricht - ‘De Kermisklanten’ en ‘De Klokken van Corneville’ opgevoerd. In de
periode tot 1920 treden nog een aantal andere Maastrichtse groepen - onder meer de
Rederijkerskamers ‘Bloeiend door Eendracht’, ‘Les Jeunes Amateurs Maestrichtois’,
‘Kunst en Genoegen’, ‘L'Union Chorale’, - ook incidenteel in de provincie op, maar
ze hadden niets wezenlijks meer toe te voegen aan datgene, wat ‘Momus’ en ‘Kunst
en Vermaak’ al vele decennia lang geboden hadden.

Eindnoten:
6 E. Jaspar, Alfons Olterdissen's prozawerken in Maastrichts dialect, Maastricht 1926, 33 e.v.
7 Het archief van de Societeit ‘Momus’ berust bij het Stadsarchief te Maastricht en bevat een
rijke schat aan gegevens.
8 ‘De leden van de Societeit kinne niemand noa de vergaderingen bringe es de Dames van hun
femilie, die tevens deil maken vaan hun hoehawwe, en te minste 15 joar aajt ziin; ze kinne der
gaar neet hun zöns noa tou bringen, of ze zowwen ze moten laoten inschrijven es leden van de
societeit; in dat geval betaolen ze gein entréegeld, mer allein de retributie.
Vreemde hieren, die door e lid vaan de Societeit weerden gepresenteerd, betaolen f 1,50 veur
eeder vergadering of bal. In bezundere gevallen kan deez' entrée door 't Comité verhuugd
weurden. Dames, die vreemd aon de stad ziin, betaolen auch f 1,50 veur eeder vergadering, mer
ziin op de ballen vrij van entrée.
Dee neet minstens ein oor boeten de stad woent, weurd neet as vreemd beschouwd, en kaan
dus gaaroet neet inkommen zonder lid te ziin’.
9 ‘Eene moord op het kolenbat’, ‘Roei Haoren’ (5 febr. 1861), ‘Wie twie druppele water’,
Mastreegter vaudeville (10 febr. 1867), ‘De twie douve’, ‘Lot is doed’ (9 febr. 1868),
‘En zuver Verdaoling’, ‘De photograaf’ (15 nov. 1868),
‘Wie miër gekke wie miër vreug’, ‘Monsieur Hercules’, mit weinig zaank en veul surprises (5
febr. 1871),
‘De militie-raod’, ‘De verlore perreplu’ (21 nov. 1870),
‘Het Kunstemeekerstrupke’ (in 3 akte) (19 nov. 1871),
‘Zand in de Ougen’, ‘Mastreech, de hùbs ene nuien theater’, ‘Dras, of de Reis nao Pariis’,
opera-bouffe en 1 ak en 3 tableaux van Emile Wesly (16 nov. 1879),
‘Onverzeukt is auch hei?’, Operette in 1 ak (11 jan. 1880).
10 ‘Jeang, lachtragedie’ in 1 ekske, gaans in veerssen (première 28 nov. 1875), ‘Venus, de bis 'n
Krök, of Woe twie leefstes zich veur ei meitske kloppen’, pastorale in 1 akt, met Meziek van
O. Wolf (28 jan. 1877) en ‘De twie Brems’.... Operette in ein akt (18 nov. 1888).
11 ‘E Stöck St. Julien’ - naar Labiche - (1873),
‘E Meitske te trouwe’ - naar E. Scribe - (31 jan. 1875),
‘De hond van de horlogemeeker’ (11 nov. 1878),
‘Wie me Börgemeister weurd of en Electie in Kraowinkel’ (11 nov. 1878), op 6 november 1881
herhaald onder de titel ‘Vrij Electie’ met een bezetting bestaande uit Kemmerling, Graafland,
Vos, Slangen en G. Olterdissen,
‘En groete Verdaoling of Verdaole is minselik’,
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‘En klein verdaoling of wie miër gekke wie miër vreugd’ (9 febr. 1879),
‘Greetsje’, klucht in 1 bedrijf (10 nov. 1901),
‘Die Sjoen Natuur’, comedie in 2 akten (10 nov. 1901).
In de periode 1880-1900 moeten nog de navolgende werken - waarvan de data van de premières
niet te achterhalen zijn - geplaatst worden:
‘Sjiën oorlog’, blijspeul in 2 akte,
‘Noets te laat’, blijspeul in 1 akt,
‘Op reis’, blijspeul in 3 bedrijven,
‘'t Onweer’, dramatische schets in 1 bedrijf,
‘Leefhöbberijen’, blijspeul in 1 bedrijf,
‘Blauwbaard’, komisch-lyrisch drama in 5 tafereelen,
‘Ene mins moot rös höbbe’ - blijspeul in drie bedrijven.
11a L. Simons, Het drama en het toneel, dl. 5, Amsterdam 1932, p. 208.
12 Feestgids ‘Kunst en Vermaak’ bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan, 1870-1930. Het
archief van ‘Kunst en Vermaak’ is gedeponeerd bij het Stadsarchief te Maastricht.
13 Zie hierna de paragraaf, waar de toneelwedstrijden behandeld worden, p. 67-86.
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Amateurgezelschappen in enkele andere plaatsen
Niet alléén in Roermond en Maastricht waren in de hier behandelde periode
amateurgezelschappen actief op het gebied van de beoefening van de toneelkunst.
Ook op veel andere plaatsen in Limburg werd door dergelijke gezelschappen in de
negentiende eeuw toneel gespeeld en wel voornamelijk op de kermis- en
carnavalsdagen en bij een aantal kerkelijke feestdagen. Zo maakt bv. de
Roermondenaar van zaterdag 26 januari 1856 melding van de Vastenavonds-partijtjes
der ‘Société Dramatique’ van Echt in dat jaar. Uitwisseling van activiteiten en
optreden van amateurgezelschappen buiten hun vestigingsplaats bleek ook in die tijd
reeds voor te komen blijkens het optreden van de ‘Société Dramatique’ van Roermond
‘à la Fête de St. Rose à Sittard’ (31 augustus 1856) op uitnodiging van de Societeit
‘De Unie’ te Sittard met opvoeringen van ‘Het verkeerd adres’ en ‘La fille de
Cagliostro’. Bij de Echter kermis het jaar daarop (6 oktober 1857) trad daarentegen
op ‘het Theater van Echt’ en tevens het gezelschap ‘Molière’ van Sittard met ‘Der
Gerade Weg der beste’, Lustspiel von A. von Kotzebue, gevolgd door ‘Der
Nachtwächter’, Eine posse von Th. Körner.
Echt kende in de 19e eeuw een bloeiend verenigingsleven met gilden,
broederschappen, schutterijen, societeiten, die op hoogtijdagen zoals kermis, carnaval,
feest van de Kapel van Schilberg, St. Maartensoptochten en Paasvuren, festiviteiten
organiseerden en opluisterden. In 1883 nam ‘Oefening Baart Kunst’ uit Echt deel
aan de toneelwedstrijd door ‘Momus’ te Maastricht georganiseerd met ‘Een Fransch
krijgsgevangene’ van Seipgens. Gedurende de gehele hier behandelde periode vonden
te Echt theateractiviteiten plaats. Ook de Societeit ‘Het Letterkundig Genootschap
Echt’ heeft in de jaren 1880-1890 daaraan deelgenomen, terwijl het sinds 1899 vooral
de zang-, muziek- en toneelvereniging ‘Vriendenkoor’ was, die ieder jaar een aantal
producties op de planken bracht: ‘Lodewijk van Nevèrs’, ‘De Leeuw van Vlaanderen’,
‘Godfried van Bouillon’, ‘Jacob van Artevelde’, ‘De Venetiaanse Vendetta’,
‘Kroonprins en Martelaar’ e.a. Dit gezelschap was het ook, dat in 1912 de
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traditie van spelen in de open lucht in Limburg wederom hervatte met opvoeringen
van ‘Wittekind’, gevolgd door ‘De Slotvrouwe van Echt’, in 1916 onder regie van
G. Olterdissen.
Ongetwijfeld hebben de levendige activiteiten van de ‘Société Dramatique’ te
Roermond, en uiteraard hun grote successen, een belangrijke stimulans geleverd
voor de bevordering van het volkstoneel in Midden-Limburg. In 1870 treffen we in
het nabij Roermond gelegen Herten de Societeit ‘De Vrije Heerlijkheid’ aan, onder
presidentschap van C. Korsten. Zij verzorgde jaarlijks in het schoollokaal tot ± 1890
een aantal voorstellingen. Blijkens een annonce in de Volksvriend van 12 oktober
1872 gaf zij op 13 oktober ter gelegenheid van de plechtige installatie van den
Standaard der Societeit een ‘soirée musicale et dramatique’. Het programma omvatte
ondermeer: ‘De neef uit Oost-Indië’, blijspel in één bedrijf van J.H. Sinderom, ‘De
wraak van een kapper’, blijspel in één bedrijf van A. van de Stempel en ‘Der Dumme
Hans’, komisches Männerquartet van C. Kuntze.
Het optreden van dit gezelschap veroorzaakte ook in Herten spanningen tussen de
pastoor en de leden blijkens notities van pastoor H.A. Lom (pastoor te Herten van
1873-1888) in zijn dagboek. Onder de titel ‘Onlusten te Herten’ gaat deze op 11
november 1875 nader in op wat hij onder onlusten verstaat. ‘Van verschillende
zijden’, aldus de pastoor, ‘klachten vernomen hebbende over de strekking van de
tooneelstukken, die nu en dan door de alhier voor eenige jaren onder den pastoor
Thielen opgerichte Liedertafel en Société Dramatique De Vrijheerlijkheid van Herten
gespeeld werden en de misbruiken die er het gevolg van waren, zoals het lang
leeglopen der leden van dat gezelschap wegens het repeteeren der rollen, de daarmede
gepaard gaande drinkgelagen en het lokken van liberale klanten uit Roermond
herwaarts, vooral op de dagen der representaties enz. nam ik na rijp overleg het
besluit om althans aan de ingeslopen misbruiken zoo mogelijk paal en perk te stellen’.
Uit de voortgang van het verhaal blijkt dat het niet de bedoeling van de pastoor is
aan de ingeslopen misbruiken paal en perk te stellen, doch aan de activiteiten van de
societeit een einde te maken. Hij benadert de burgemeester, zet de hoofdonderwijzer
Pijls, directeur van de Liedertafel, onder druk om af te treden en licht zowel deken
Moonen als Mgr. Paredis in over de stand van zaken betreffende de verdorven
comedies. Na een donderpreek van ruim drie kwartier over de gevaren die verbonden
waren aan het spelen van toneel en de misbruiken, die er de droevige nasleep van
waren, verbiedt hij voorts de leden van het kerkkoor tevens lid te zijn van de societeit.
Voldaan schrijft pastoor Lom in zijn dagboek: ‘De “komedie” van Herten kon van
dit ogenblik af - God zij
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ervoor geprezen - beschouwd worden als hebbende een slag gekregen, waarvan zij
zich niet meer zoo spoedig zou weten te verheffen’14.
Na 1900 werd de rol van ‘De Vrije Heerlijkheid’ te Herten overgenomen door de
toneelafdeling van de ‘Fanfare Caecilia’, die naast overwegend blijspelen en kluchten,
ook historische drama's ten tonele bracht. Op de najaarskermis van oktober 1904
werd het destijds populaire historische drama ‘Willem van der Marcke, bijgenaamd
het Everzwijn der Ardennen’ van P. Cosijn opgevoerd. De prachtige kostuums waren
blijkens het programma afkomstig uit het huis Verhoeve te Antwerpen.
Het toneelspelen of wat hiervoor doorging door harmonieën en fanfares neemt in
deze jaren hand over hand toe, zodat er vrijwel geen dorp meer was waar de edele
toneelkunst niet beoefend werd. De eerste toneelactiviteiten in de 19e eeuw te Weert,
die we aantroffen, waren dan ook afkomstig van ‘la Société des Fanfares à Weert’,
afdeling Dramatique. Op 5 januari 1868 werd in de Stadsschool een voorstelling
gegeven van een tweetal blijspelen met zang: ‘Twee Schilders’ en ‘Blauwe Schenen
of Broer of zuster’. Opvallend is, dat Weert weinig theateractiviteiten kent. Behalve
de traditionele voorstellingen van de fanfare en van het Tooneel van het Patronaat,
werden eerst rond de eerste wereldoorlog voorstellingen door een Weerter toneelgroep
‘Weerter Tooneelkunst’ gegeven, waarvan het repertoire overigens niet afwijkt van
de toen traditionele stukken, zoals ‘De pauselijke Zouaaf’, ‘Voor God en Koning’,
etc. Gezelschappen uit deze periode in het Midden-Limburgse zijn voorts de
Rederijkerskamer ‘Vlijt en Uitspanning’ te Baexem en het ‘Dramatisch Gezelschap
van Kessel’. Laatstgenoemd gezelschap gaf bij gelegenheid van carnaval 1873 (15
en 16 februari) in het schoollokaal te Kessel opvoeringen van een aantal kluchtige
blijspelen, alsmede van een werk, dat als ondertitel een vijfregelige toelichting bevatte.
Een advertentie in de Volksvriend van 14 februari 1873 omvatte het programma op
genoemde dagen.
In Noord-Limburg is het oudst bekende gezelschap de Rederijkerskamer ‘Genneps
Genoegen’, opgericht 21 oktober 1879, waarvan de leden grotendeels bestonden uit
ambtenaren van de te Gennep gevestigde ‘Noordbrabantsch-Duitsche
Spoorwegmaatschappij’. Het gezelschap telde in 1894 13 heren en 5 dames als
werkende leden. In de periode 1879-1894 werden er - blijkens gegevens, ingediend
bij de deelname aan de toneelwedstrijd van ‘Kunst en Vermaak’ in 1894 - in totaal
opgevoerd vijf drama's, acht toneelspelen en 65 blij- en kluchtspelen, alsmede
zangspelen. Een gemiddelde derhalve van vijf producties per jaar. Op de Limburgsche
Tooneelwedstrijd te Roermond in 1895-1896 behaalde het gezelschap in beide
categorieën de eerste prijs.
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In de tweede helft van de 19e eeuw treffen we ook te Venlo een aantal societeiten
en gezelschappen aan, zoals ‘Dramatisch Gezelschap Venlo’ - rond 1854 -,
Rederijkerskamer ‘De Dageraad’ (1877), Toneelvereniging ‘Thalia’ (1879), Societeit
‘Broederschap en Vermaak’, Muziek en Toneelvereniging ‘Crescendo’ en de
Vereniging ‘de letste gros’. Dit aantal breidde zich vooral na 1900 nog aanmerkelijk
uit met ‘Amicitia’ (1909), ‘Burgerlust’ (1910 met een opvoering van de ‘Kapitein
van Köpenick’), ‘Entre Nous’ (1915), ‘Het Venlo's Toneel’ (1918) en ‘Het Rooms
Toneel’ (1920). Opvallend is de oprichting van een gemengde toneelvereniging in
1908, die uitdagend de naam ‘Honni soit, qui mal y pense’ aannam.
Behalve met komische avonden en humoristische voordrachten traden deze
gezelschappen op met stukken die aansloten bij het bekende repertoire van die dagen.
Men bracht ‘Misdaad uit Liefde’, ‘Het geheim van mevrouw’, ‘Eerloos’, ‘Iwan de
lijfeigene of De vloek der Armen’, ‘Robrecht van Vlaanderen’, ‘De verborgen
diamant’ en ‘Vadervloek’.
Een kentering in de wijze van spelen en de repertoirekeuze, alsmede in de opzet
van de vereniging, bracht Anton Hulsman teweeg, die zich in 1903 uit Den Haag in
Venlo vestigde en aldaar in 1904 de ‘Letterlievende Vereeniging Onderling
Kunstgenot’ oprichtte, die zich ten doel stelde het bevorderen van de ontwikkeling
op letterkundig gebied en van de welsprekendheid van haar leden. Zij voerde onder
leiding van Hulsman jaarlijks een drietal stukken op, waarbij hij zich duidelijk
distancieerde van het gebruikelijke repertoire der overige Venlose gezelschappen.
Hulsman zocht vooral aansluiting bij het repertoire der Noord-Nederlandse
beroepsgezelschappen: ‘Ontgoocheling’, ‘Dolle Hans’, ‘Fiat Justitia’, ‘Het hoogste
Recht’ e.a. en liet - overigens toen ook gebruikelijk te Maastricht - beroepsactrices
de belangrijkste vrouwenrollen spelen. Aan de opvoering van ‘Ontgoocheling’ op
19 november 1911 werkten b.v. de dames Fonderie (Brussel) en Konings (Amsterdam)
mede. In de recensies werd vooral het spel van A. Hulsman geprezen als ‘sprekend,
aangrijpend, zijn rol volkomen beheerschend’. ‘Onderling Kunstgenot’ verzorgde
ook voorstellingen buiten Venlo op een aantal plaatsen in Noord-Limburg.
Tegelen kent in deze periode een tweetal toneelgezelschappen, ‘Gezellig Samenzijn’
(1894) en ‘Eensgezindheid’ (1900), die overigens geen bijzondere of opvallende
prestaties leveren. Hetzelfde geldt voor de talrijke gezelschappen in deze tijd in de
streek rond Roermond, waarvan de namen voor zich spreken en getuigen van de
edele voornemens van de kunstbeoefenaars, ‘Toneelvereeniging Vooruit’ (Leeuwen),
‘Eendracht’ (Vlodrop), ‘Door Eendracht Sterk’ (Maasniel), ‘De lustige broeders’
(Posterholt) e.a. Naast het reeds genoemde ‘Gezelschap Molière’ (1857)
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telt Sittard op het einde van de 19e eeuw nog twee gezelschappen, namelijk de
‘Sittardsche Toneelvereeniging’ en de ‘Toneelvereniging Swentibold’.
Bij een nadere beschouwing van het theaterleven in de geschetste periode in
oostelijk Zuid-Limburg en met name te Heerlen, dient men uiteraard te bedenken,
dat de situatie met betrekking tot het bevolkingsaantal en de bevolkingssamenstelling
geheel anders was dan in de steden Maastricht en Roermond. Heerlen was toen een
gemeente met een overwegend agrarische bevolking, die in 1850 4.591 inwoners
telde. De be-
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volking groeide in de jaren 1850-70 slechts met 404 inwoners. Bij de eeuwwisseling
telde de gemeente Heerlen 6.646 inwoners. Het culturele leven te Heerlen in de
negentiende eeuw werd grotendeels bepaald door de Harmonie St. Caecilia, opgericht
in 1833. In de statuten wordt de doelstelling ondermeer als volgt omschreven. ‘Het
oogmerk des gezelschaps is de beoefening der voortplanting der toonkunst, en
bijzonderlijk de goede uitvoering der harmonie’. De harmonie trad op bij de grote
bronkprocessies, schuttersfeesten, jubilea en bij het traditionele spiegelgevecht of
stormen op kermismaandag, waarbij de leden van de schutterij en van de harmonie
een rol speelden bij de aanval en de verdediging van de burcht op de Bongerd15.
Onder de voortplanting der toonkunst verstond men in die dagen meer dan wij
onder toonkunst plegen te verstaan. De harmonie was en werd beschouwd als de
draagster van het plaatselijke culturele leven; tot haar activiteiten rekende men ook
de verzorging van het lokale toneel- en theaterleven, hetzij door zelf te spelen, hetzij
door gezelschappen van elders te contracteren. St. Caecilia vervulde na het
gereedkomen van de Concertzaal te Heerlen (het tegenwoordige Scala-theater) in
September 1896 eenzelfde rol als ‘Kunst en Vermaak’ en ‘Momus’ te Maastricht en
haalde vooral opera- en operettegezelschappen uit Aken, Koblenz en Bonn naar
Heerlen. Na de totstandkoming van de schouwburg in de Klompstraat in 1925 heeft
‘Caecilia’ zich niet meer op dit terrein begeven. Haar taak werd in dat jaar
overgenomen door de ‘Zangvereniging St. Pancratius’ (opgericht 1878).
De in Heerlen verschijnende Limburger Courier - Weekblad voor Politiek, Nieuws
en Advertentiën, geeft ons vanaf 1845 (half in het Duits, half in het Nederlands)
overwegend via advertenties en vooraankondigingen een bescheiden beeld van de
culturele activiteiten. De hoogtepunten lagen - zoals overal in Limburg - bij kermis,
carnaval, de jaarlijkse concerten en voorstellingen ten bate van de armen of een en
ander goed doel. Opvallend zijn de overal in deze streek voorkomende
vocaal-instrumentale concerten, concerten à la Strauss, zangstukken ‘en costume
Tyrolien’, concerten met ‘während der Zwischenpausen komische Vorstellungen’
of concerten met medewerking van ‘Heeren Dilettanten uit Aken’. Ook werden
concerten gegeven, waarbij ‘tusschen de afdeelingen Comieke stukken zullen
uitgevoerd worden, die de geëerde toehoorders verrassend zullen opgeruimd maken’
(1868).
Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat het repertoire in belangrijke mate
zou afwijken van het repertoire van de overige Rederijkerskamers of dramatische
gezelschappen in Limburg, behalve natuurlijk dat het Duitse repertoire in de
zuid-oosthoek van Limburg favoriet
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was, zodat ‘deutsche Possen’ bij de opvoeringen de boventoon voerden. Zoals de
Maastrichtse en Roermondse auteurs een aantal werken schreven voor hun
gezelschappen, zo heeft in Heerlen M.J.H. Kessels - die in een novelle de onsterfelijke
‘Kuëb va Haele’ - figuur creëerde - voor de ‘Harmonie St. Caecilia’ een aantal
kluchten en operettes geschreven. Van de door Kessels geschreven kluchten zijn
bekend gebleven: ‘Wie der Tinus seldaot wilt weëde’ (1877), ‘Doctoors - kandidaat’
(jaar onbekend), terwijl zijn operette ‘De Bokkenrijders’ ook buiten Heerlen werd
opgevoerd. Te Heerlen werden voorstellingen gegeven door ‘St. Caecilia’ op 13
februari 1898 - ten bate van de armen - van ‘De Bokkenrijders’, operette in 3 akten
en een tusschenspel, en op 11 mei 1902 van ‘De Meikoningin van Geleen’ historische operette. In het land van Rode waren het vooral de ‘Toneelvereeniging
Frohsin’ (1904) en het ‘Theater und Bühnen-Gesellschaft’ (1910), die met een
overwegend Duits en dialect-repertoire voor het voetlicht traden. In het land van
Schinnen zocht daarentegen ‘St. Joseph’ (1909) het vooral in historische en
romantische spelen.
Een beeld over activiteiten, sfeer en repertoire van een doorsnee amateurgezelschap
uit die dagen en ook over de te overwinnen moeilijkheden geeft het bewaard gebleven
Notulen-register van de Rederijkerskamer ‘In Vriendschap Bloeiende’ te Valkenburg16.
Blijkens genoemd notulen-register werd de Kamer opgericht op 24 oktober 1884
door de heren H. Welters (president), Th. Dorren (secretaris) en Th. Ubaghs
(penningmeester) teneinde ‘door het houden van voordrachten en improvisaties de
uiterlijke welsprekendheid en de kennis der Vaderlandsche letterkunde te bevorderen;
door het opvoeren van tooneelstukken (bij voorkeur Nederlandsche) het Nederlandsch
tooneel in dit gewest meer bekend te maken; en de beschaving en gezelligheid te
bevorderen’. De oprichting van de Valkenburgse Kamer volgde een jaar na de
oprichting van ‘Momus Nederlandsche Tooneelafdeeling’ (april 1883), die eveneens
de nadruk legde op de bevordering van de Nederlandse toneelkunst, zodat het niet
onwaarschijnlijk is aan te nemen, dat een of meer Valkenburgers toenmaals lid waren
van ‘Momus’. In dit verband wijzen we er op dat reeds in 1862 ‘ene Valkenburger
Momus’ een bewerking maakte van ‘Le Bourgeois Gentilhomme’, die op 12 februari
1862 door ‘Momus’ werd opgevoerd.
Hoe het ook zij, in het najaar van 1884 namen de activiteiten van ‘In Vriendschap
Bloeiende’ een aanvang, zij het niet zonder moeilijkheden. Op 29 november 1884
werd Schimmel's ‘Gondebald’ in studie genomen. De repetities schijnen niet
voorspoedig verlopen te zijn, want de presi-
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dent stelde op 6 februari 1885 vast, dat ‘voor de volgende vergadering het eerste
tafereel op straffe van boete uit het hoofd moet gespeeld worden’. Op 20 maart 1885
stelde de secretaris vast: ‘Tengevolge eener onverklaarbare hilariteit onder de leden,
die de regelmatige lezing van “Gondebald” ten zeerste hindert, ziet President zich
genoodzaakt de vergadering ten half elf te sluiten, en wenscht hiervan akte’. Het stuk
haalde de opvoering niet, want op 9 april 1885 werd ‘De zoon eens Dorpers’, in 5
bedrijven van J.W. Hofdijk in studie genomen. Met algemene stemmen werd besloten
het stuk zo mogelijk tijdens de zomerkermis op te voeren. Voorts gelastte de president
voor de volgende oefening ‘het-afschrijven der rollen in het tweede tafereel, benevens
het van buiten leeren van het eerste’. Op 30 oktober 1885 werd een vergadering
belegd ‘ten einde eenige, door de geestelijkheid dezer plaats, opgeworpen
aanmerkingen betreffende de opvoering ten tooneele van “De Zoon eens dorpers”
te bespreken. President begint met te wijzen op de weinig ernstige houding der leden
gedurende de oefeningen, die wekelijksch twee maal plaats hebben op het tooneel
in de zaal van den heer Vossen’. Daarna werden de bezwaren van de geestelijkheid
tegen ‘De Zoon eens dorpers’ goeddeels afgewezen. Voorts werd besloten ‘De gefopte
Communist’ als blijspel bij ‘Den Zoon eens dorpers’ op te voeren.
Op 7 december 1885 vond de eerste voorstelling plaats; zij werd goed ontvangen.
Op zondag 20 december vond een reprise plaats. Het jaar daarop werd in studie
genomen ‘Jocrisse, de Vondeling’ en ‘Zonder geld op reis’ van Van den Stempel,
waarvan de opvoering - ten bate van de armen - plaats vond op 7 maart 1886 en een
batig saldo opleverde van 75 francs. De daaropvolgende jaren brachten voorstellingen
van ‘Tooneelstudiën’ van Justus van Maurik en ‘Hij moet Candidaat worden’ van
Van den Stempel (op 21 februari 1887 in samenwerking met de Societeit ‘de
Mirlitophilen’), ‘Er is vergelding’ van J.W. Hofdijk (12-14 februari 1888), ‘Op het
Postkantoor’ van Gerard Keller (17 november 1889), met medewerking van o.m.
Huib Ubachs (de latere auteur), die toen o.a. zong ‘De bedrogen duivel’ met
accompagnementen van Mevr. Welters, De Guasco en een kwartet onder directie
van Peter Hoing. Daarna verflauwde de belangstelling van de leden. De werving van
nieuwe leden had blijkbaar weinig succes, want na de benoeming van de president
H. Welters tot notaris te Urmond kwam er een voorlopig einde aan de activiteiten
van het gezelschap.
Op 15 november 1891 werd de Kamer op initiatief van Th. Dorren, Fr. Hoen en
Hub Kohn heropgericht ‘ten einde door het opvoeren van tooneelstukken (bij voorkeur
Nederlandsche) het Nederlandsch tooneel in dit gewest meer bekend te maken’. Bij
de oprichtingsvergadering
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meldde zich als lid Gerard Meussen. Op 31 januari 1892 reeds gaf de Kamer een
herhaling van het in 1886 opgevoerde ‘Jocrisse, de Vondeling’ met als toegift een
blijspel van Justus van Maurik ‘Eens gekocht blijft gekocht’. Op 28 februari volgde
bij het concert van de Zangvereeniging ‘Walram’ een opvoering van ‘Het spreekuur
van den dokter’ van Servaas de Bruin. Uit de verslagen blijkt, dat onder de leden
wel eens kritiek werd geuit op de keuze van een aantal op te voeren werken. Zo b.v.
merkte G. Meussen op, dat hij het blijspel ‘Niet gesjeesd’ eenvoudig te flauw vond
om opgevoerd te worden. Een ander lid beklaagde zich er over, dat een blijspel in
studie was genomen (‘De 100.000 uit de loterij’) waarin een rol van een Jood
voorkwam. Daar zulke rollen, aldus de notulen van 17 februari 1893, meestal
beledigend voor de Israëlieten zijn, verzocht hij dat er een ander stuk werd gekozen.
Nadat echter een paar wijzigingen in bedoeld blijspel waren aangebracht, trok hij
zijn klacht terug.
De uitvoeringen vonden in dat jaar plaats in het Huis ter Geul. Het bestuur
onderhandelde in dat jaar met Alph. Jennekens omtrent het plaatsen van een vast
toneel in diens zaal, hetgeen in het seizoen 1893/94 plaats vond. In de nu volgende
jaren werden door ‘In Vriendschap Bloeiende’ de volgende stukken opgevoerd: ‘Die
verwenschte Eerepostjes’, ‘Niet Gesjeesd’, ‘Liefde zoekt list’, ‘Fernand de Speler’,
‘Weldoen’, ‘Een halfuurtje in doodsangst’, ‘De eer van een koopman’, ‘De gewaande
zieke’. Ook komische voordrachten stonden in de negentiger jaren regelmatig op het
programma: ‘Das Sumpfhuhn’, ‘Dat weeten wij niet zo preties’, ‘Anna Cathariencken’
etc. Contacten met Maastricht blijken uit de voorstelling door ‘Bloeiend door
Eendracht’ in de zaal van ‘In Vriendschap Bloeiende’ op 29 december 1895, terwijl
de leden van ‘Bloeiend door Eendracht’ ook de voorstelling, die ‘In Vriendschap
Bloeiende’ op 26 januari 1896 gaf van ‘Liefde zoekt list’, bijwonen.
‘In Vriendschap Bloeiende’ ging ook aarzelend over tot het organiseren van
kunstavonden te Valkenburg, waarvoor artiesten van buiten werden uitgenodigd. De
kunstavond van 11 augustus 1896 - met medewerking van P.H. Lamberts Jr. te
Amsterdam - had echter weinig succes. De notulen vermelden: ‘De slechte opkomst
van het publiek en de tegenwerking die de vereeniging in twee hotels ondervond
maakt dat genoemde kunstavond een tekort van circa 45 gulden heeft opgeleverd’.
Het is evident dat deze avond bedoeld was voor de gasten, die in Valkenburg
logeerden, waaruit blijkt dat in deze jaren al de overtuiging leefde, dat men terwille
van de gasten voor een cultureel klimaat moest zorgen.
In de jaren tot 1900 werden in de wintermaanden regelmatig soiree's gehouden,
bestaande uit muziek, zang, komische voordracht en een-
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akters. Op 5 november 1900 werd een avond met komische voordrachten
georganiseerd voor de Transvaalsche Boeren. De netto opbrengst bedroeg 144 gulden
17½ cent. In de winter van 1901 werden er plannen gemaakt om een aantal
opvoeringen te verzorgen van een stuk, geschreven door de heer Vijgen te
Wijnandsrade: ‘Het huis van Valkenburg’ of ‘De Bokkenrijders’, waarvan de première
inderdaad plaats vond op 26 januari 1902. Gezien het succes werd besloten in augustus
gedurende het vreemdelingenseizoen wederom ‘De Bokkenrijders’ op te voeren. Of
het zover gekomen is, vermeldt het notulen-register niet.
Aan de Nationale Tooneelwedstrijd te Sittard in de winter van 1904-1905 nam ‘In
Vriendschap Bloeiende’ met succes deel en behaalde er met het drama ‘Wolfgang,
de Zigeuner’ en het blijspel ‘Mijn Luitenant’ de eerste prijs. De bezetting bestond
uit G. Meussen, K. Habets, A. Quaedvlieg en E. Hoing. Gerard Meussen werd
bekroond met de eerste acteursprijs. Over de latere jaren bevat het notulen-register
van ‘In Vriendschap Bloeiende’ geen gegevens. Uit een brief van het bestuur d.d.
28 januari 1916, gericht aan de heer Th. Dorren, de geachte Eerevoorzitter, en
ondertekend door G. Meussen, regisseur en K. Soesman, vice-voorzitter, blijkt echter,
dat ‘In Vriendschap Bloeiende’ toen nog bestond dan wel weer heropgericht was.
De brief bevatte een uitnodiging om een uitvoering bij te wonen ter gelegenheid van
het 25-jarig jubileum als toneelspeler van Gerard Meussen. Opgevoerd werd op
zondag 30 januari 1916 ‘De Lijdensweg’ van Philippi. In datzelfde jaar werkte
trouwens het gehele gezelschap mede als figuratie en in de kleine rolletjes bij de
opvoering van ‘Saul en David’ van Van Delft bij de opening van het Valkenburgs
Openluchttheater.
Naast al deze met name genoemde gezelschappen worden er na 1900 - zoals we reeds
eerder vaststelden - in vrijwel iedere plaats in heel Limburg activiteiten van
toneelafdelingen van harmonieën, fanfares, schutterijen, patronaten,
jongerenverenigingen, afdelingen van de H. Familie, enz. enz. aangetroffen. Het
behoeft geen betoog, dat al deze verenigingen duidelijk met het praedacaat R.K.
werden getooid17. De fase van het rijke roomse leven had zijn intrede gedaan, wat
ondermeer duidelijk zijn weerslag vond op het uitgevoerde werk. Het repertoire
omvatte in een eindeloze variatie een mengeling van kluchten, godsdienstige,
apologetische, historische spektakels en drama's, waarbij godsdienstigheid,
zedelijkheid (ontziening van het kiesheidsgevoel) en trouw aan de leer vooropstonden.
Opvallend favoriet waren de werken van Mgr J.E.H. Menten (deken te Maastricht):
‘Aan God en Koning trouw’ (1903) en ‘De Held van de Eucharistie’ (1914), die op
tientallen plaatsen gespeeld werden. Ook
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waren zeer geliefd werken van gelijk genre als ‘Florimont’, ‘De pauselijke Zouaaf’,
‘Julius, of Het offer der Verzoening’, ‘Syrus, of De held des Christendom’, ‘Nero
of De martelaren der Catacomben’, ‘Coelius’, ‘Atticus, een martelaarsbloem uit de
eerste Kerkvervolging’ en ‘De verborgene van Nazareth’, de laatste drie van de hand
van Pater J.M. Hoen. Daarnaast de beroemde historische treurspelen: ‘Genoveva’,
‘Don Garcia Moreno’, ‘Robert van Vlaanderen’, ‘Gerald de Kruisridder’, ‘Het
everzwijn der Ardennen’ of drama's als ‘De hand van God’, ‘De Vadervloek’, ‘De
eer van een Koopman’, ‘Galeotto’ e.a.

Eindnoten:
14 J. van Herten, Onlusten in Herten, in: Jaarboek Heemkundevereniging Roerstreek 1976, p.
53-56.
15 J.Th. Janssen, Het bittere einde van het Heerlense ‘stormen’, in: Het Land van Herle, jrg. XXIV
(1974), nr. 3, p. 71 e.v.
16 Archief van de Rederijkerskamer ‘In Vriendschap Bloeiende’ te Valkenburg, 1884-1905,
gedeponeerd bij de Openbare Bibliotheek te Valkenburg.
17 Limburgs Belang van 11 oktober 1913 richtte zich tegen de groeiende gewoonte alle organisaties
en verenigingen in Limburg en Brabant met het predikaat R.K. op te smukken. Ook was dit
blad van mening, dat de katholieken ‘in het samengaan van jongens en meisjes zelfs op de
lagere school de eerste schrede zouden zien tot de vrije liefde’.
Het behoeft geen nader betoog, dat de consequentie van R.K. toneel betekende, dat de met
moeite verworven positie van de vrouw op het toneel, althans bij een aantal gezelschappen,
zeer dubieus werd.
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Activiteiten op scholen en internaten
Sinds het midden van de 19e eeuw leefden de activiteiten op het gebied van het
toneelleven ook op scholen en internaten wederom op. Op vrijwel alle scholen en
internaten werd de toneelkunst beoefend, met name in Rolduc, een centrum van de
Franse cultuur in Limburg, waar deze activiteiten begunstigd werden door de
aanwezigheid van de oudere studenten aan het Philosophicum. Behalve in Rolduc
werd ook aan de Bisschoppelijke Colleges te Roermond en Weert alsmede aan de
Apostolische School St. Marie te Schimmert en aan het Collegium Carolinum te
Ravensbosch aandacht geschonken aan het toneelspel. Te Schimmert werden deze
activiteiten bevorderd door de paters Jos. Hoen en J. Eyckeler, die zelf een aantal
stukken schreven18.
Te Weert werd het 18de-eeuwse gebruik om bij diverse gelegenheden, met name
bij de jaarlijkse prijsuitreiking, toneel te spelen (Speel te spelen) omstreeks 1840
hersteld, waarbij stukken in de Franse taal de voorkeur genoten19. In de jaren
1871-1902 werden stukken van Racine, Molière en Fr. Coppée opgevoerd o.m.
‘Athalie’, ‘Le malade imaginaire’ en ‘Pour la Couronne’, in welk stuk het conflict
tussen Christendom en heidendom behandeld wordt. Een enkele keer werd een stuk
in de Duitse taal opgevoerd, b.v. ‘Der Dorfbarbier’ van J. Schenk. In 1900 werd voor
het eerst een Nederlandstalig stuk ten tonele gebracht namelijk Vondel's ‘Joseph in
Dothan’. Sedert 1927 werden de toneelstukken regelmatig in het Nederlands
opgevoerd, waarbij zich wel het bezwaar voordeed, dat de stukken omgewerkt
moesten worden.
Bij de beschouwing van het aandeel van het Bisschoppelijk College te Roermond
valt op, dat daar de Franse taal in mindere mate dan in Weert en in Rolduc op de
voorgrond stond en vooral dat al vrij spoedig na het herstel van de toneelactiviteiten20
de stukken van Vondel ten tonele gebracht werden. In de jaren 1860 en 1861 werden
voor het eerst onder leiding van J.W. Brouwers fragmenten van ‘Lucifer’ en ‘Joseph
in Dothan’ opgevoerd; deze voorstellingen werden in 1887 en 1888 herhaald. In
1892 werd ook een Duits stuk opgevoerd, namelijk ‘Die Pas-
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Apostolische School St. Marie-Schimmert.
‘Robrecht von Vlaanderen’ - J.M. HOEN (1916).

College Ravensbosch-Valkenburg.
‘Joseph in Dothan’ - J. VAN DEN VONDEL (1918).
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Nieuwe Nederlandsche Tooneelvereniging.
‘Inkwartiering’ - zaal Groote Societeit Roermond (1904).

De Vereenigde Schouwspelers.
‘Prulletje’ met ENNY MOLS-DE LEEUWE en PIERRE MOLS. Schouwburg - Maastricht (1929).
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sion’ van Z.E.H. Müller onder regie van Gustaaf Hustinx met muzikale begeleiding
onder leiding van Henri Thijssen en Jos Luyten. Ook Schiller behoorde tot de auteurs
wier stukken op het toneel van het College werden opgevoerd evenals de Franse
klassieke schrijvers, waarvan Molière de belangrijkste was, terwijl ook stukken van
Henri Ghéon (pseudoniem van Henri Vangeon) o.m. ‘La farçe du pendu dépendu’
(1920) gespeeld werden.
Toen de voorstellingen in het Roermondse College in 1857 een aanvang namen,
was de reactie in de pers niet onverdeeld gunstig, waarbij echter te bedenken is, dat
de recensent wél over het hoofd gezien had met studententoneel te maken te hebben
en voorts, dat er uiteraard nog iets doorklonk van de anti-liberale afkeer21. Het ging
- dat mag niet vergeten worden - niet om het te behalen resultaat, maar om de
kennismaking met literatuur en toneel, en juist daarom was de keuze van klassieke
stukken van belang.
Als vooraanstaande instelling van onderwijs, waar de activiteiten op het gebied
van toneel en daarmede samenhangende muziekuitvoeringen van belang geweest
zijn, dient Rolduc genoemd te worden. In 1843 opgericht als internaat, werd Rolduc
al spoedig een centrum voor de beoefening van de toneelspeel- en muziekkunst,
waartoe de gelegenheid spoedig bijzonder gunstig was door de aanwezigheid van
meer dan vierhonderd studenten, die meermalen van toneelstukken konden genieten
b.v. bij feesten en jubilea, bezoeken van vorsten, bisschoppen of andere hoge
autoriteiten of op traditionele tijdstippen als carnaval, halfvasten, het feest van de
patrones van de philosophen St. Cathérine en verscheidene andere gebeurtenissen.
De toneelaccommodatie te Rolduc was bijzonder goed. Reeds vóór 1848 waren er
voorzieningen voor de mogelijkheid van toneel- en muziekuitvoeringen getroffen in
de tegenwoordige, toen nog niet in twee verdiepingen verdeelde bibliotheek22. Maar
in 1848 werd de voormalige tiendschuur tot aula verbouwd en na de brand van 19
januari 1874 geheel herbouwd naar een ontwerp van Dr. P.J.H. Cuypers. In 1935
werd een nieuwe aula gebouwd en op moderne wijze ingericht. De opening werd
gevierd met een opvoering van Vondel's ‘Lucifer’.
Bij de jaarlijkse prijsuitreiking werden opera's uitgevoerd; in 1860 de opera ‘Joseph
in Egypte’ van de Franse componist Etienne-Nicolas Méhul, in 1861 ‘Fidelio’ van
Von Beethoven, in 1875 de opera ‘Le Châlet’. Bij verschillende andere gelegenheden
vonden opvoeringen plaats van de Matheuspassion en van Racine's ‘Athalie’, terwijl
in 1872 en volgende jaren herhaaldelijk opvoeringen gegeven werden van Vondel's
‘Joseph in Dothan’. Een zeer belangrijke rol bij deze activiteiten speelde de
Sittardenaar B.A. Pothast, een verdienstelijk componist, onder wiens leiding
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in de periode 1848-1898 de voornoemde opera's werden uitgevoerd. Hij was ook
degene, die de muziek schreef voor het bij de oud-leerlingen van Rolduc zo bekende
‘Adieu Rolduc’, dat in 1844 bij de prijsuitreiking in de kerk voor het eerst werd
uitgevoerd met een tekst van direkteur Peters23.
Zoals uit de vermelding van de werken van Vondel en van Racine reeds blijkt,
werden er behalve opera's ook toneelstukken opgevoerd. Daarbij werd met name
aandacht geschonken aan Franse stukken o.m. van Racine, Molière en Edmond
Rostand, want het Frans was de officiële taal van het Rolducse internaat en de
verplichte omgangstaal in de recreatie. In 1912 werd de officiële taal afgeschaft door
directeur Schrijnen24 en sedert 1921 vond de prijsuitreiking in het Nederlands plaats.
Naast de Franse stukken kwamen ook stukken van Shakespeare, Schiller en Vondel
op het repertoire van het internaat voor.
In het eerste kwart van de 20e eeuw kwam het toneelleven in Rolduc tot grote
bloei, wat te danken was aan de bekwame leiding van E. Ribbergh en H. Wismans25.
Vondel's ‘Lucifer’ en ‘Joseph in Dothan’, beide met gezongen reien, op muziek van
pastoor W.P.H. Jansen, oud-leerling van Rolduc, en andere stukken van Vondel,
‘Koning David herstelt’ en ‘Adam in Ballingschap’, alsmede Shakespeare's ‘Julius
Caesar’, ‘Macbeth’ en ‘De Koopman van Venetië’ werden op loffelijke wijze
opgevoerd. In februari 1923 wist Ribbergh de beroemde Louis Bouwmeester te
bewegen ‘De Koopman van Venetië’ met de leerlingen te komen spelen. In latere
jaren speelden Eduard Verkade en Albert van Dalsum Shakespeare's ‘Hamlet’ en
‘Julius Caesar’ met de leerlingen. Verkade had overigens in 1931 met hen al ‘Journeys
End’ van R.C. Sheriff opgevoerd.
De opening van de nieuwe aula in 1935 luidde een nieuwe fase van het kunstleven
in Rolduc in. Hier werd naar een ontwerp van Ir. Jos Cuypers, een zoon van de grote
bouwmeester, een volledig modem theater gebouwd, het eerste in Limburg, met
technische toneelinstallaties, zoals horizondoek, toneellift en electrisch
bedieningspaneel, een orkestbak, loges, balcon, geluidsinstallatie, filmcabine en
filmdoek. Daarin gingen nu ook de beroepskunstenaars een rol spelen. Eveneens
vond het muziekleven er gelegenheid tot ontplooiing, waarbij o.m. de Kerkradener
Concertvereniging onder leiding van de Rolducse muziekleraar Pierre Zeyen en het
Maastrichts Stedelijk Orkest te vermelden zijn26, die o.m. ‘Die Schöpfung’ en ‘Die
Jahreszeiten’ uitvoerden.

Eindnoten:
18 Gedenkboek Apostolische School Sainte Marie (Paters Montfortanen) Schimmert, 1883-1933,
Lutterade 1933. Opmerkelijk is hoe de jonge Limburgse leraren van dit kloosterseminarie, dat
volledig onder invloed stond van het Franse moederhuis, zich zo sterk tot de Nederlandse
toneelcultuur bekenden.
19 Cunibertus Sloots O.F.M., Hage Mariana. Het Bisschoppelijk College te Weert, 1648-1948.
300 jaar onderwijsgeschiedenis. Roosendaal 1948. Frans was de voertaal in het College. Het
Nederlands-spreken was verboden en werd bestraft met een kwade noot.
20 Deze herleving vond ook plaats bij de school van de Zusters Ursulinen te Roermond, waar bij
de prijsuitreiking op 6 september 1856 de operette ‘Die Aerenleserin’, begeleid door muziek
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van J. Beltjens, werd opgevoerd. Ook de prijsuitreikingen van het College werden door muzikale
prestaties opgeluisterd.
De Roermondenaar van 17 oktober 1857. Nog sterker en duidelijker blijkt dit uit de vermeldingen
in de Maas- en Roerbode van 15 november 1884 betreffende het lezen van klassieke toneelwerken
op de Roermondse Rijks Hogere Burgerschool. Daar las men bij het onderwijs in de moderne
talen stukken van Schiller, Lessing en Goethe, die door de Maas- en Roerbode als ‘anti-katholiek,
sensueel en menselijke misdaden vergoeilijkend’ werden afgewezen.
P.C. Boeren, Het oudste Rolduc als letterkundig centrum, in: Rolduc's Jaarboek. Rolduc,
1843-1943, Kerkrade 1948, p. 72 en 73. Soms vonden de uitvoeringen plaats in de kerk, waar
dan bij het altaar van St. Jozef een toneel gebouwd werd.
Rolduc's Jaarboek 1930, p. 101.
Het aankweken van de liefde tot de Franse cultuur bleef als traditioneel element kenmerkend
voor de opvoeding van de Rolduciens. Aan tafel bleef het Frans tot 1940 als conversatietaal
gehandhaafd.
F. Sassen, Rolduc van 1843 tot 1943, in: Rolduc 1843-1943, Kerkrade 1948, p. 72.
Idem, p. 79.
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Komische voordrachten en toneelwedstrijden
Sedert de zestiger jaren van de 19e eeuw kwam in Limburg nog een bijzonder soort
van amateurtoneel voor, dat men zou kunnen samenvatten onder de naam komische
voordrachten. Deze voordrachten zouden beschouwd kunnen worden als een
voortzetting of herleving van de tafelspelen van de Rederijkers van de 16e en de 17e
eeuw. Deze tafelspelen waren gewoonlijk berijmde dialogen tussen twee personages.
Zij ontwikkelden zich echter ook tot een dramatische monoloog, een alleenspraak
van kramers, zotten, dronken boeren, kwakzalvers, landsknechten, enzovoorts. In
deze dramatische monologen vinden we allerlei opmerkingen die het optreden van
het type in- en uitluiden; allerlei spel met het publiek en van de speler met zich zelf.
Een genre op zich was de z.g. ‘sermon joyeux’, het spelen van een bepaalde rol,
in dit geval die van predikant, waarbij de kracht van het sermon vooral gelegen was
in de parodie (in de tekst zelf) en minder in de acteerkwaliteiten van de speler. In de
teksten zelf zijn dan ook weinig of geen aanwijzigingen te vinden voor ondersteunende
gebaren of mimiek.
Het tafelspel was duidelijk een gelegenheidsstukje, oorspronkelijk wellicht bestemd
voor de opluistering van een maaltijd, waarop ook de naam in feite duidt. Het zal
meestal bij wijze van voordracht zijn vertoond bij feestelijke gelegenheden, bruiloften,
vastenavond en kermissen. Tafelspelen waren niet noodzakelijk komisch. Er zijn
evengoed ernstige als komische, met de nodige mengvormen. Met carnaval waren
bijvoorbeeld satirische tafelspelen in zwang die maatschappelijke toestanden hekelden
(bespotting van de maatschappelijke zeden, sociale aanklacht tegen de baldadigheid
der soldaten) of zelfs ten tijde van de reformatie de spot dreven met kerk en geloof
(Twee sotten)27.
Na het midden der 19e eeuw ontmoeten we in Limburg regelmatig avonden met
komische voordrachten, solo-schertsen, voordrachten van luimige aard, soirée
comique, soirée amusante, komieke voordrachten of hoe deze avonden op
verschillende plaatsen dan ook genoemd worden. Dergelijke avonden werden
gehouden te Maastricht (1842), Roermond
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(1861), Herten (1870), Echt (1889), Roermond (1890, '94, '96), Venray, Helden
(1902), Venlo (1903), Heerlen (1905), Horn (1906), Heythuisen (1907) om er maar
een aantal te noemen, willekeurig verspreid over de provincie.
De activiteiten op dit gebied traden in de tweede helft van de 19e eeuw weliswaar
nog niet sterk op de voorgrond, maar zij vonden niettemin plaats en leidden rond
1900 zelfs tot het organiseren van wedstrijden in komische voordrachten, waarvan
de eerste in 1900 werd gehouden te Maastricht op initiatief van ‘De Lauwerkrans’:
de Dramatische voordrachtwedstrijd voor komische voordrachten. Dat was het begin
van een omvangrijke reeks wedstrijden van deze soort, die ook buiten Maastricht tot
rond 1930 bij het publiek zeer in de smaak vielen.
Op 8 december 1907 organiseerde de Harmonie ‘L'Union’ te Heythuisen een
wedstrijd in komische voordrachten, waaraan medewerkten ‘alle met den eersten
prijs bekroonde komieken’. Hieraan namen deel o.a. Pfennings, Sittard; Grein, Heer;
Dings en Koolen, Heythuisen. De heer Koolen behaalde de prijs te Heerlen in 1905
met ‘Een muzikaal mispunt’. Het gevolg was dat op de Nationale Wedstrijd in
Komieke Voordrachten, door de ‘Schmookers’ in oktober 1908 te Roermond
georganiseerd, een onderscheid werd gemaakt in twee divisies: voor bekroonde en
niet-bekroonde dilettanten. De voordrachtwedstrijd in januari 1910 te Roermond was
daarentegen weer uitsluitend voor deelname van ‘bekroonde komieken’ opengesteld.
De lange lijst overziende van wedstrijden, die in heel de provincie - jaren in het
zuiden van Limburg treffen we een aantal bekende namen van de deelnemers kan
men concluderen, dat er zich een aantal liefhebbers op deze evenementen hadden
toegelegd en de plaatsen afreisden, waar deze werden gehouden. De deelname aan
de wedstrijd in Heythuisen in 1907 bewijst zulks.
Bij de voordrachten en duettenwedstrijden in het begin van de twintiger jaren in
het Zuiden van Limburg treffen we een aantal bekende namen uit de latere
amateurswereld aan: Backbier, Bemelmans, Ermens, Kusters, Malherbe, Meurden,
Moonen, Van Ogtrop, Riedel, Schaffers, Schillings. Ongetwijfeld hebben deze
wedstrijden - waar in felle naijver om de lauwerkrans gestreden werd - een bijdrage
geleverd aan de vorming van de amateurtoneelspeler; de wedstrijden duurden soms
drie of meer zondagen en de overwinnaars werden met geldprijzen, f 25, - voor de
eerste en f 15, - voor de tweede prijs, medailles, lauwerkransen en diploma's beloond.
Bij de beoordeling van de voordracht werden een aantal facetten onder de loupe
genomen door de jury: taal (uitspraak), mimiek, muziek (zang),
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uitdrukking en zegging. Het totaal te behalen aantal punten bij de wedstrijd was
meestal 75 punten, verdeeld als volgt: taal 15 punten, mimiek 15 punten, muziek 15
punten, uitdrukking en zegging 30 punten. Voorts werden apart toegekend de
karakterprijs wegens de beste karakteruitbeelding, de grimeprijs (de deelnemers
schminkten zich zelf) en om aan de verlangens van het publiek tegemoet te komen:
de publieksprijs.
De wedstrijden werden - zoals overigens ook bij de toneelvoorstellingen het geval
was - door alle mogelijke verenigingen en organisaties georganiseerd voor de meest
uiteenlopende doeleinden. Een greep uit de in de maanden januari-maart 1924
georganiseerde wedstrijden in Zuid-Limburg illustreert zulks: de organisatie
geschiedde door ‘RK Toneelver. Kunst en Vermaak’ te Hoensbroek; de schutterij
‘St. Bavo’ te Nuth (ten bate van de noodlijdende Duitse geestelijkheid); door de
‘Fanfare St. Blasius’ te Cadier en Keer; door de ‘Kurkapel Falcobergia’ te Valkenburg;
door ‘Heerlerheide's Belang’; door de RK. Toneelver. ‘Vereenigde Vrienden’ te
Amby enz. Tot in de twintiger jaren namen aan de ‘komische voordrachtwedstrijden’
uitsluitend heren deel, hetgeen betekent dat de vrouwenrollen steeds in travestie
werden vervuld. Een van de meest bekende en meest opgevoerde was het komische
duet ‘A en Z’, waarvan de tekst gemeengoed was van het grote publiek:
Optredende personen: De Baker en een heer.
De tekst luidde als volgt:
Zij:
Wanneer er 'n nieuwe mensch verschijnt
Dan help ik.
Hij:
En als die mensch dan weer verdwijnt
Dan help ik.
Zij:
Leg 'k het schaapje in de luren
schreeuwt het somstijds vele uren.
Hij:
'n Klant van mij zegt ba noch boe
Wel 'n bewijs, hoe goed ik 't doe.
Samen:
Ja, zij zijn de A en Z
Van het levens alphabet.
Ik/zij de A en hij/ik de Z
Van 's levensalphabet.

Muziek en zang was blijkens de partituur ‘Moderato’, die echter alegretto moderato
was bij het nu volgende couplet:
Zij:
Kom jij thuis van 't bidderen.
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Kom jij thuis van 't bakeren,
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Gaan we net als twee parkietjes
Ons aan de liefde blakeren.
Zij:
Ik geef jou mijn kuische kussen.
Hij:
In mijn armen zal ik je sussen.
Zij:
Ik noem jou mijn suikerdotje.
Hij:
Ik noem jou mijn honingpotje.
Zij:
Dan naar ons nestje, jij voorop.
Hij:
'k Zie jou al met je nachtmuts op.
Zij:
Kom, kom, Keesjelief.
Hij:
Kom, kom, Treesjelief.
Samen:
Laten we kirrend, koerend paren
of we twee tortelduifjes waren.
Zij:
Kom, kom, Keesjelief.
Hij:
Kom, kom, Treesjelief.
Samen:
Laten we doen zeg, jij met mij,
Net als de vinkjes in Mei.

De wedstrijd in 1924 te Cadier en Keer werd gewonnen door het dames-duo (Mej.
Prevaes en Mej. Partoens te Eijsden) met ‘Wedergevonden’.
Het repertoire herinnert sterk aan de behandelde onderwerpen van de tafelspelen
der Rederijkers. De ‘Comische solo-voordrachten’ voeren meestal uitgesproken
‘typetjes’ ten tonele, zoals de naam van een aantal van deze voordrachten uitdrukkelijk
aangeeft: ‘De ambtenaar van de burgerlijke stand’, ‘De bedroefde recruut’, ‘Een
schoolmeester van Zwammerdam’, ‘De verliefde boer’, ‘De veelbeminde meid’, ‘De
schoenlapper’, ‘Mop, de Visscher’, ‘Willy, de Zigeuner’, ‘De gekke Nelis’, ‘De
politieke dorpskleermaker’.
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, werd de travestierol algemeen aanvaard door
het publiek, wat uiteraard bij voorgaande teksten tot dolkomische situaties aanleiding
kon geven.
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De komische duetten zoeken het meest in komische verwikkelingen, waarbij het
militarisme, de medische stand, de boeren alsmede de liefde veelvuidig behandelde
onderwerpen blijken te zijn: ‘Sergeant en Recruut’, ‘Algemeene Dienstplicht’, ‘Nol
Reupzaot in de Kazerne’, ‘Op Medisch Advies’, ‘Het mislukte consult’, ‘Naor de
mert gewest’, ‘Geert en Teun van het platteland’, ‘Hannes zoekt een vrouw’, ‘Vrijage
op commando’, ‘Als de Kat van Huis is’, ‘De samenzweerders’. Satirische spotzucht
komt om de hoek kijken in: ‘Twee candidaten voor den Gemeenteraad’.
Het genre ontwikkelt zich nog verder voor Trio's, voor 3 Dames, voor 3 Heeren,
voor 2 Dames en 2 Heeren, voor een onbepaald aantal
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Heeren, voor een onbepaald aantal Dames, voor een onbepaald aantal personen,
waarmee tevens de ondergang van het genre is ingeluid. Rond 1928 is de hausse
voorbij, al blijft de komische voordracht op feestavonden geliefd.
Er werden niet alleen wedstrijden georganiseerd op het terrein van de komische
voordrachten, maar ook op het gebied van het amateurtoneel. In België was deze
ontwikkeling reeds in de tweede helft van de 19e eeuw begonnen. Zo werden er in
1853 toneelwedstrijden in Leuven gehouden en in 1873 in Brussel; daaraan nam ook
de ‘Société Dramatique de Ruremonde’ deel. Aan de Internationale Toneelwedstrijd
te Gent (1888-1889) nam het Maastrichtse gezelschap ‘Kunst en Vermaak’ deel met
het werk van een Nederlands dichter op het repertoire: W.J. Hofdijk ‘Trouw en
Ontrouw’, drama in verzen in 3 bedrijven. Met de opvoering te Gent op 27 januari
1889 behaalde het gezelschap voor het eerst in haar - overigens nog korte - bestaan
de eerste prijs voor drama en de eerste prijs voor blijspelen met de uit het Duits
bewerkte eenakter ‘Hij is niet jaloersch’. De triomf was volledig door de bekroning
als beste acteur van J. Reinders. Op de Internationale Wedstrijd te Antwerpen in
1890 werden dezelfde werken opgevoerd; toen werd wederom met het blijspel de
eerste prijs behaald. ‘Trouw en Ontrouw’ viel buiten de prijzen, zij het dat de eerste
acteursprijs (drama) werd behaald door G. Olterdissen als Ormur Svaars, stedehouder
in Kennemerland.
Ook in Limburg begon men met het organiseren van toneelwedstrijden. In de
winter van 1882/83 organiseerde de toen juist opgerichte toneelafdeling van de
Societeit ‘Momus’ te Maastricht een ‘Grote wedstrijd in de Nederlandse
Toneelkunde’. ‘Een koene gedachte’ - aldus de jury in haar verslag van 5 mei 1883
- ‘daar het niets minder gold dan in eene stad, waar tot dusverre het Fransch in den
Schouwburg de onbeperkte heerschappij voerde, den handschoen op te nemen voor
de rechten der achteruitgeschoven en verwaarloosde vaderlandsche taal en
vaderlandsche kunst!’
De belangstelling voor het gebeuren was enorm groot. Niet minder dan negentien
toneelgezelschappen uit noord en zuid streden met elkaar gedurende negentien
zondagen om de hoogste eer. In die dagen reeds vond het eerste grote Tournooi der
Lage Landen plaats. Het verslag der jury merkte het navolgende op:
‘Even als in lang vervlogen dagen de Rederijkers ten Landjuweel, zoo stroomden
van heinde en ver, van Noord en Zuid, van de oevers der Schelde en de boorden van
het Y, de kunst- en letterlievende genootschappen in het geopende strijdperk om
elkander den palm der eere te
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betwisten; gedurende het gansche winterseizoen volgde, om zoo te zegge voorstelling
op voorstelling en altijd grepen deze plaats voor eene eivolle zaal, voor een steeds
belangstellend, vaak met geestdrift bezield publiek uit alle rangen der maatschappij.
Eene schoone belooning voorwaar voor zooveel moeite en inspanning!’28
Van de mededingende maatschappijen kwamen er twaalf uit België en zeven uit
Nederland, waarvan twee uit Limburg. Dat het aantal deelnemende gezelschappen
uit België zo groot was - in vergelijking met Limburg - was toe te schrijven aan de
omstandigheid, dat er in die tijd in België reeds zeer frequent wedstrijden werden
georganiseerd. Van de deelnemers-maatschappijen waren er vier uit Brussel, drie uit
Antwerpen, een uit Schaerbeek, een uit Gent, een uit Hasselt, een uit Tongeren en
een uit Borgerhout afkomstig. De Nederlandse bijdragen leverden Den Haag,
Amsterdam, Utrecht, Breda, Delft en voor Limburg Roermond en Echt. Zoals te
doen gebruikelijk in die dagen bestond de opgave voor elk gezelschap hierin, dat
opgevoerd diende te worden een drama in meer bedrijven en een blijspel in één
bedrijf in de Nederlandse taal. Het navolgende overzicht geeft een indruk van de
optredende gezelschappen alsmede van hun repertoire:
1. ‘De Limburgsche Weergalm’ (Brussel) met ‘Het Lied van Moeder’, Drama in
3 bedrijven en een voorspel van Antoine en ‘De dochter van Dominique’, Blijspel
met zang in een bedrijf naar het Frans door A.v.d. Hoop.
2. ‘De Jonge Tooneelliefhebbers’ (Brussel) met ‘De Koopman van Antwerpen’,
Drama in 6 bedrijven naar het Frans en ‘Wit en Zwart’, blijspel met zang in een
bedrijf door H. van Peene.
3. ‘De Jonge Vlamingen’ (Antwerpen) met ‘Huiselijk wel en wee’, drama in 4
bedrijven door J.v.d. Branden en ‘Hij is niet jaloersch, neen, het is het katje’,
blijspel met zang naar het Hoogduits van Görner door F.v.d. Sande.
4. ‘Voor Taal en Vrijheid’ (Antwerpen) met ‘Mathilda of Een Vrouwenhart’,
drama in 4 bedrijven naar het Hoogduits van R. Benedix en ‘Een liedje van
Moeder’, blijspel met zang naar het Hoogduits van Görner door F.v.d. Sande.
5. ‘De Wijngaard’ (Brussel) met ‘Vondel’, drama in 5 bedrijven door H. van Peene
en ‘Hij is niet jaloersch, neen, het is het katje’.
6. ‘De Noordstar’ (Brussel) met ‘Laurens Coster’, drama in 3 bedrijven door N.
Destanberg en ‘Wit en Zwart’.
7. ‘Kunst na Arbeid’ ('s Gravenhage) met ‘Balt, de Marskramer’, drama in 7
tafereelen door H. Janssen, en ‘Tooneelstudiën’, blijspel met zang in een bedrijf
van Justus van Maurik.
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8. ‘Vriendschap zij ons doel’ (Amsterdam) met ‘De Trouwring’, drama in 3
bedrijven naar het Hoogduits van Lembert en ‘Eigenzinnigheid’, blijspel in een
bedrijf naar het Hoogduits van R. Benedix door M. Middelhoven.
9. ‘De Vlaamsche Kring’ (Tongeren) met ‘Elisa’, drama in 4 bedrijven door D.
Delcroix en ‘Negen-en-negentig Beesten en een Boer’, kluchtspel met zang in
een bedrijf door H. van Peene.
10. ‘Jan van Beers’ (Utrecht) met ‘Ines de Castro’, treurspel in 5 bedrijven van Mr.
Rhijnvis Feith en ‘Een man van Principe’, blijspel in een bedrijf door C.J. Kolff.
11. ‘Willen Ogier’ (Antwerpen) met ‘Laurens Coster’ en ‘Een Tooneelspel op den
Buiten’, in een bedrijf door V. Driessens.
12. ‘Dramatisch Gezelschap’ (Roermond) met ‘Elisa’ en ‘Een Fransch
krijgsgevangene’, blijspel in een bedrijf door E. Seipgens.
13. ‘Sinte-Cecilia’ (Hasselt) met ‘Hendrik Hameling’, drama in 3 bedrijven naar
het Fransch van E. Souvestre en ‘Vrouwentranen’, blijspel naar het Fransch van
Siraudin.
14. ‘Voor Taal en Kunst’ (Borgerhout) met ‘de Hand Gods’, drama in 3 bedrijven
door Ducaju en ‘De Nieuwjaarsnacht’, naar het Hoogduitsch van R. Benedix.
15. ‘Declamatie-Klas’ van het Koninklijk Conservatorium (Gent) met ‘De
Stiefmoeder’, drama in 3 bedrijven door R. Benedix en ‘Siska van Rosemael’,
blijspel door H. van Peene.
16. ‘Tollens’ (Delft) met ‘Montigny’, treurspel in 5 bedrijven door H.H. Klijn en
‘Zonder bruidschat of Hij moet aan het kleine tafeltje zitten’, vrij naar het
Fransch.
17. ‘Vrij Vooruit’ (Schaerbeek) met ‘Lena’, drama in 5 bedrijven en een voorspel
van D. Delcroix en ‘Zieleketens’, tooneelspel door De Tière.
18. ‘Oefening Baart Kunst’ (Echt) met ‘Arthur de Beaumont’, drama in 3 bedrijven
door Van den Stempel en ‘Een Fransch krijgsgevangene’.
19. ‘Vreugdendal’ (Breda) met ‘De Bruid daarboven’, drama in 5 bedrijven van
Multatuli en ‘Ik inviteer mijn kolonel’, naar het Fransch van E. Labiche.

Aangezien het jury-rapport van deze wedstrijd het eerste document is uit de 19e
eeuw, dat ons meer uitvoerige inlichtingen verschaft over het spelen door amateurs
- en dan nog wel van gezelschappen uit zo verschillende delen van de Nederlanden
- lijkt ons een meer uitgebreide beschouwing van dit rapport zeer leerzaam.
De jury bestaande uit de heren G.D. Franquinet, D. Delcroix, J. van Halen, J.
Vercoullie en H.J. Eymael, beoordeelden achtereenvolgens
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a) de keuze van het stuk; b) de toneelschikking en de samenhang; c) de rolkennis en
voordracht; d) de taal en uitspraak; e) de kleding en typering, waarbij aan elk der
rubrieken twintig punten kon worden toegekend. Hun uitgangspunt bij de beoordeling
was, dat elke dramatische voorstelling en dus a fortiori iedere toneelwedstrijd tot
doel heeft de bevordering en ontwikkeling van de Nederlandse toneelkunst.
‘Ontbreekt deze hoogere wijding aan het streven der tooneelmaatschappijen,
moeten hunne opvoeringen slechts dienen om den vertooners streelende
zelfvoldoening, den toeschouwers aangename tijdverkorting te bezorgen, dan vervallen
ze onvermijdelijk in de fouten hunner voorgangers, de rederijkerskamers der zestiende
en de Dicht- en Letterlievende Genootschappen der achttiende eeuw; dan bederven
zij den smaak van het volk in plaats van hem op te heffen en te veredelen en zijn
veeleer eene ramp dan een zegen voor de nationale letterkunde. (pag. 8) Geleid door
dit beginsel was de jury van meening, dat zij aan de opvoering geene andere eischen
stellen mocht, dan aan eene voorstelling door acteurs van beroep in den openbaren
schouwburg’.

a) Keuze van het stuk
De jury betoogde, dat het een punt van langdurige discussie had uitgemaakt, of zij
bij de beoordeling van de voorstelling ook de keuze van het stuk zou betrekken.
Zij somde vervolgens een aantal bezwaren op tegen de mede-beoordeling van de
keuze van het stuk.
1. Het niet overgrote aantal van werkelijk goede Nederlandse stukken;
2. de eigenaardige moeilijkheden, waarmee de amateurgezelschappen in de
mise-en-scène, het bezetten der vrouwenrollen enz. te kampen hebben;
3. de overweging, dat aangezien van een slecht stuk onmogelijk een goede
voorstelling gegeven kan worden, de maatschappijen die een slechte keuze doen,
zich daardoor automatisch zelf benadelen.

Aangezien echter de jury van mening was dat - ofschoon Nederland niet over een
rijke toneelliteratuur beschikt - voldoende stukken te vinden waren - zij het vertaald
- van goed dramatisch gehalte, en wier mise-en-scène ‘de krachten eener flinke
maatschappij volstrekt niet te boven gaan’, werd de keuze van het stuk toch bij de
beoordeling betrokken. Als zijnde zowel van letterkundige als dramatische waarde
beschouwde de jury ‘een stuk, dat niet enkel de ogen bekoort en de zenuwen schokt,
maar ook de edelste roerselen der menselijke ziel in beweging brengt; een stuk, dat
verre van lage hartstochten te strelen, het gemoed
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der toeschouwers doet blaken voor wat schoon, groot en goed is. Vooral geldt dit
voor het drama; wat het blijspel betreft, daar dit een minder verheven doel beoogt,
heeft het aanspraak op groter toegevendheid. Zo echter overdreven preutsheid hier
niet op haar plaats is en zelfs strijdig met de goedlachse aard van ons volkskarakter,
het platte, triviale en bepaald onkiese dient ook hier met alle macht geweerd te
worden’.
Over de opgevoerde werken had de jury bepaald geen gunstig oordeel. De helft
der drama's b.v. konden op weinig kunstwaarde aanspraak maken; enkele zelfs
mochten met het volste recht tot het genus draken gerekend worden. Het had de jury
vaak leed gedaan te moeten zien, hoe overigens verdienstelijke acteurs en actrices
met hun rollen worstelden en ondanks hun pogingen er niet in slaagden de voorstelling
te redden.
Ook de eisen der taal waren, vooral wat de vertalingen betreft, soms schromelijk
verwaarloosd; gehele volzinnen kwamen er in voor, zo letterlijk uit het Frans
overgenomen, dat zij voor het grote publiek volstrekt onverstaanbaar waren en
geletterden tot ergernis strekten.

b) Toneelschikking en samenhang
De jury was niet ontevreden over dit aspect, aangezien zelden hierin minder dan de
helft der punten werd toegekend. Opmerkingen waren er echter duidelijk. ‘Toch
waren de groepen niet altijd behoorlijk geformeerd of gingen niet natuurlijk genoeg
van de eene in de andere over; de plaatsveranderingen, wendingen en buitengewone
gebaren der spelers waren niet altijd van te voren berekend en gaven daardoor wel
eens aanleiding tot eene momentaneele verwarring. Ook wisten sommige acteurs,
wanneer ze voor het ogenblik niet rechtstreeks in de handeling betrokken waren, niet
een met den toestand overeenkomende houding aan te nemen en schenen soms meer
belang te stellen in het publiek der loges en galerijen dan in hetgeen op het tooneel
voorviel’.

c) Rolvastheid en voordracht
De jury was niet karig met haar lof. Niet alleen kenden de acteurs en actrices hun
rollen goed van buiten, maar de meesten gaven daarenboven blijk van ernstige studie
en door oefening ontwikkelde aanleg. ‘Wat het gebarenspel betreft, kunnen wij’,
aldus de jury, ‘niet genoeg op soberheid aandringen: daar zijn nog steeds acteurs
welke meenen, dat elke zinsnede noodwendig van het een of andere gebaar moet
vergezeld gaan. Dit is noch noodig, noch natuurlijk: men zorge slechts voor
ongedwongen houding en stand en gebruike gebaren enkel daar, waar zij uit het
gesprokene voortvloeien of daaraan werkelijk kleur en kracht bijzetten’.
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d) Taal en uitspraak
Het is buitengewoon interessant kennis te nemen van de beoordelingsnorm van de
jury bij deze zo gemêleerde toneelwedstrijd omtrent taal en uitspraak. ‘Bij de
beoordeling’, aldus wederom het jury-rapport, ‘van dit gewichtige punt werd niet
alleen gelet op de pronunciatie, maar ook op de juistheid van taal en toon,
duidelijkheid en welluidendheid van het gesprokene, daling en verheffing der stem,
kortom op alles, wat tot de zuiverheid van zeggingswijze behoort. Verder heeft bij
de jury de mening voorgezeten, dat geen spreekwijze, noch uit de Noordelijke noch
uit de Zuidelijke provinciën, om haar zelve, de voorkeur verdient en dat een zuivere
en beschaafde uitspraak, zoals elke Nederlander zich bij ernstige wil en aanhoudende
oefening eigen kan maken, het enige richtsnoer van de beoordeling moest zijn. Zo
dus het merendeel der Vlaamse maatschappijen hierin bij hunne Noordelijke
medebroeders ten achter stonden, moeten zij zulks niet wijten aan een
vooringenomenheid der jury met de zoogenaamde Noord-Nederlandse uitspraak,
maar in hun minder gekuiste, met de geschreven taal zo weinig overeenkomende
pronunciatie. De oorzaak hiervan zal wel daarin gelegen zijn, dat men in
Zuid-Nederland meestal in de gewone conversatie het dialect in plaats van de
hoofdtaal spreekt en zich, waar het er op aankomt beschaafd te schrijven, van de
fransche taal bedient. Wil men echter werkelijk de nationale taal en kunst bevorderen,
men breke dan met die hebbelijkheid; men eise op de scholen grondig onderwijs in
onze heerlijke moedertaal en trachte door, zowel binnen als buiten den familiekring,
werkelijk nederlands te spreken, tot een zuivere en beschaafde uitspraak te geraken’.

e) Kleding en typering
De jury was vol lof over de kleding. ‘Geen gedeelte van de wedstrijd gaf meer stof
tot tevredenheid dan wel dit. Het is echter niet genoeg’, aldus de jury, ‘wanneer men
b.v. vorstelijke personages voor te stellen heeft, zich in een rijke en historisch
getrouwe kleding te vertoonen: houding, gang en gebaren moeten daarmede in
volkomen overeenstemming zijn’. De kunst van zich te grimeren werd door sommige
acteurs eveneens uitnemend verstaan. Anderen echter hadden bij het aanbrengen van
rimpels enz. wel wat te veel op de verzachtende kracht van het gaslicht gerekend.
Een zeer hinderlijke indruk maakte het soms, dat aan het benedenste gedeelte van
het toilet niet de behoorlijke zorg was besteed; slijklaarzen maakten in een salon nu
juist geen gedistingeerde vertoning.

Bekroningen
De prijzen vielen vervolgens voor het drama ten deel aan: 1e prijs ‘Jan
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Beers’ (Utrecht) met 86 punten (gouden medaille en 500 gulden), 2e prijs ‘Vrij
Vooruit’ (Schaerbeek) met 81 punten (zilveren medaille en 250 gulden), 3e prijs
‘Vreugdendal’ (Breda) en de ‘Jonge Tooneelliefhebbers’ (Brussel) elk 78 punten
(verguld zilveren medaille en 100 gulden).
Voor het blijspel: 1e prijs ‘Vreugdendal’ (Breda) met 81 punten (gouden medaille
en 250 gulden), 2e prijs ‘De Vlaamsche Kring’ (Tongeren) en ‘Jan van Beers’
(Utrecht) met 79 punten (verguld zilveren eerepenning met 160 gulden), 3e prijs ‘St.
Cecilia’ (Hasselt) met 77 punten (verguld zilveren eerepenning met 75 gulden).
Voorts was er een menigte prijzen voor de individuele prestaties: voor de beste
uitspraak, voor de beste acteur, voor de beste actrices, zowel in het drama als in het
blijspel, en dan ook nog onderverdeeld voor dilettanten en spelers van beroep. Reeds
eerder werd opgemerkt dat het meespelen van beroepsactrices in
amateurgezelschappen veelvuldig voorkwam. Aan deze wedstrijd werkten ondermeer
de navolgende beroepsactrices mee: Mevr. Frenckel-Bouwmeester (‘Vreugdendal’,
Breda), Mevr. Beersmans (‘Cecilia’, Hasselt), Mevr. van Sandt (‘Vrij Vooruit’,
Schaerbeek), Mevr. de Somme (‘Dramatisch Gezelschap’, Roermond en ‘Oefening
Baart Kunst’, Echt).
Ruim tien jaren later, in de winter 1893/94, organiseerde ‘Momus’ wederom een
toneelwedstrijd te Maastricht, de ‘Groote Eere-Wedstrijd voor Nederlandsche
Toneelkunde’. Interessant is, dat de jury in haar rapport een vergelijking maakt met
de wedstrijd van 1882/83:29 ‘Wanneer wij deze toneelwedstrijd’, aldus de jury, ‘met
de vorige vergelijken, zo mogen wij met voldoening op een paar lichtpunten, op
vooruitgang in twee opzichten wijzen: onzes erachtens toch is de keuze der stukken
in het algemeen gelukkiger te noemen en is de uitspraak der Zuid-Nederlanders niet
weinig verbeterd. Verder pleit het voor het gezond verstand der mededingers, dat
daar, waar het drama of blijspel een bijzonder, ja buitengewoon talent eiste, zij hun
toevlucht tot toneelspelers van beroep genomen hebben. Het is verkieslijker zijn
onmacht te bekennen dan te bezwijken in de worsteling met zijn rol en zich door
waanwijsheid of zelfvertrouwen aan de spotlust bloot te stellen. Op een paar
uitzonderingen na waren de drama's vrij van die heftige tonelen, waar de toeleg is
“de frapper fort plutôt que de frapper juste”, waar het dramatische meer gezocht
wordt in de handeling, met “fracas” gepaard gaande, dan in de bevallige
aaneenschakeling van treffende, roerende tonelen, in den rustige en gezette ontleding
der hartstochten, in de bedaarde, maar zekere opwekking der gemoedsbewegingen.
Hetzelfde geldt van de blijspelen, waar het comische niet ligt in het platte
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of triviale, in grappen van twijfelachtig allooi, in lichaamsbewegingen en manieren
van hansworst of kwakzalver, maar in het fijne spel, in geestige gezegden, in het
belachelijke der toestanden, het bespottelijke der karakters. Ook tegen dit gebrek
hebben zich de verenigingen vrij wel weten te behoeden’.
‘In de tweede plaats was verbetering in de uitspraak bij de Vlamingen op te merken.
Afgezien van enkele hebbelijkheden, waarvan ook Noord-Nederlanders niet geheel
vrij waren, kenmerkte zich de uitspraak der Belgische maatschappijen door
beschaafdheid en zuiverheid en wij constateren met genoegen, dat zich een ernstig
streven in Zuid-Nederland openbaart om in deze met hun Noordelijke broeders te
wedijveren. Ook de taal kan in het algemeen de toets ook ener strenge critiek
doorstaan en de gallicismen werden veelal zorgvuldig vermeden’.
Bij de inleiding op het jury-rapport van deze ‘Groote Eere-Wedstrijd’ bestemd
voor toneelmaatschappijen die reeds bij vroegere voorname prijskampen met
hoofdprijzen bekroond werden, en waaraan zes Noord-Nederlandse en vier Belgische
gezelschappen deelnamen, voegde de jury als haar algemene indruk hieraan toe: ‘Al
was het nu een ere-wedstrijd, die ons het beste der beste gezelschappen zou vertonen,
zo is wellicht de uitslag voor hen, die hun verwachtingen te hoog spanden en uit het
oog verloren, dat wij in ieder geval dilettanten te aanschouwen kregen, een
teleurstelling geweest, omdat verscheidene maatschappijen aan geen strenge eisen
beantwoordden en enige zelfs beneden het middelmatige bleven. Doch ook hier was
soms een kern, nu eens uit twee, dan uit drie personen bestaande, die blijk gaf begrip
te hebben en studie te maken van de toneelspeelkunst, zodat het geduld der
toeschouwers niet op een te harde proef gesteld werd. Andere verenigingen
daarentegen behoefden geen beroep op de welwillendheid van het publiek te doen;
zij wisten van het begin tot het einde te boeien en zijn in hun streven om iets goeds
te leveren, ten volle geslaagd’.
Een nader inzicht in de prestaties van de diverse deelnemende - reeds eerder
bekroonde - toneelgezelschappen en in de beoordeling daarvan verkrijgt men uit een
vergelijking van het rapport van de Maastrichtse jury uit het jaar 1894 met het rapport
van de jury, die in hetzelfde jaar de prestaties beoordeelde van de aan de Internationale
Toneelwedstrijd te Hasselt, georganiseerd door de Koninklijke Toneelmaatschappij
‘De Ware Vrienden’ aldaar, deelnemende gezelschappen30. Want liet de Maastrichtse
jury zich zelfs lovend uit over uitspraak en taal, de jury van de Hasseltse wedstrijd
daarentegen heeft over de uitspraak heel wat kanttekeningen te maken. ‘Ofschoon
men in gemoede’, aldus de jury, ‘het iemand niet tot grief kan aanrekenen, dat men
uit zijn spraak kan op-
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maken, waar hij grootgebracht is, mag men toch vaststellen, dat iedere plaatselijke
toon eerder als een onvolmaaktheid moet beschouwd worden. Deze onvolmaaktheid
was aan bijna alle Maatschappijen eigen en bij de spelers van minder belangrijke
rollen zelfs bepaald hinderlijk. Verwonderlijk is dit niet, als men bedenkt, dat vele
dier liefhebbers hoegenaamd geen letterkundige vorming bezitten en zich in het
dagelijkse leven uitsluitend van hun plaatselijk dialekt bedienen. Wanneer het hun
dan eens opgelegd is de zuivere Nederlandse taal te spreken, dan staat hun de mond
verkeerd, zij spreken een ongewone taal en de uitspraak is noodzakelijkerwijze
gedwongen en gewrongen’.
De Hasseltse jury ging ook nader in op het gebruik van het dialect in de blijspelen:
‘Afzonderlijk dient gesproken te worden van de gewoonte om het plat te spreken in
de blijspelen. Een ding geven wij geredelijk toe: Uit de aard der zaak moet het blijspel,
vooral de klucht, minder statig, minder deftig van stapel lopen dan het treurspel of
het drama. Taal en stijl, uitspraak en houding, alles in een woord nadert meer tot het
dagelijkse leven, het gewone alledaagse. Nu doet zich nog maar de vraag voor: in
hoeverre die toenadering geschieden mag. Het toneel is wel een beeld des levens,
maar niet het leven zelf; het stelt het leven voor, maar ontdaan van vele
ongepastheden, onhebbelijkheden, enzovoorts. Dit precies maakt het (toneel) tot een
leerschool’.
‘Welnu, onze bescheiden mening aangaande dit punt is de volgende: Het blijspel,
zelfs de klucht, mag nimmer of nooit een andere toon aanslaan dan die van beschaafde
mensen in de fatsoenlijke wereld. Let wel dat dit in het geheel niet een zekere losheid,
een zekere ongedwongenheid uitsluit. Een behendige speler zal zeer wel het verschil
doen uitkomen tussen de taal van een deftige bediende in een drama en een
boerenknecht uit een klucht. Waarom dan, als men consequent wil zijn, ook geen
plat gesproken in de drama's? Of komen daar misschien geen mensen uit de volksstand
in voor? Voelt men ook niet, dat men gevaar loopt niet wel begrepen te worden, als
men te Gent b.v. Hasselts spreekt, of Amsterdams te Ieper? Derhalve is het plat alleen
gepast, als men ergens een plaatselijk stuk opvoert en het is dan zelfs een machtig
middel om lokale kleur bij te zetten, b.v. als men te Antwerpen een Antwerps stuk
vertoonde, waarin Antwerpenaars hun taal spreken om Antwerpse toestanden weer
te geven’.
‘Het gelach dat gewoonlijk opgaat bij het horen van platspreken, is geen bewijs,
dat men het stuk grappig, of kluchtig vindt; neen, het is de lach der bespotting, die
onwillekeurig onze lippen plooit bij het horen of zien van iets ongewoons. Een
straatjongen, die een Chinees of een Turk ziet, lacht hem uit. Als hij hem later weer
ziet, lacht hij niet meer. Zo ook het
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publiek: men glimlacht bij de eerste vreemde klanken en zodra de eerste indruk
verdwenen is, zal geen plat meer bij machte zijn de toeschouwers vrolijk te maken.
Overigens, een stuk, dat op zulke middelen moet steunen om opgang te maken, is
maar een monster, een draak...’.
Ook de voordracht van een aantal spelers kon weinig genade vinden in de ogen
van de jury, die hieraan de volgende passage wijdde: ‘De schoonste, de welsprekendste
tirade uit een treurspel, slecht voorgedragen, wordt een ellendige, onbegrijpelijke
alleenspraak, ongenietbaar voor het kunstgevoel, onverstaanbaar in de gang der
handeling. Middelmatigheid op dit punt is onverdraaglijk. Wie zich dus niet gans
zeker voelt, onthoude zich ten strengste een rol op zich te nemen, waarvan veelal de
uitslag afhangt. Hier vooral dient afstand gedaan te worden van die nietige ijdelheid,
van die verderfelijke eigenliefde sommiger liefhebbers, van alleen hoofdrollen te
willen spelen. En toch, hoe menig stuk werd al niet gered door een ondergeschikte
speler, die met waarheid en gevoel een rol van knecht wist te vervullen’.
Ook bij deze wedstrijd kon men vaststellen, dat de beste spelers niet immer de
titelrol vervulden. ‘Het is niet voldoende, om het gewicht ener ganse voorstelling te
torsen, dat men hard schreeuwe, op demonische wijze met de ogen rolle, of vuisten
en tanden doe kraken, of handenwringend tegen een papieren deur aanlope. Het is
zelfs niet genoeg, dat men onder de roep “Ellendige” of “Doemenis” zijn dolk grijpe
of zich als een geknakte bloem op een bank late vallen. Dat kan immers ieder, die
ooit op het toneel een brief overgereikt heeft, of die zelfs maar op schildwacht gestaan
heeft bij een gevangenispoort, of die maar om zo te zeggen eens het voetlicht van
achteren bekeken heeft. Dat is dan immers ook geen kunst, maar ouderwetse,
onnatuurlijke gezwollenheid en bombast; zo speelt men niet meer, omdat men ingezien
heeft dat het toneel een beeld des levens zijn zal. Meer waarheid, meer natuurlijkheid,
meer oprechtheid; minder geschreeuw, minder gejammer, minder gezichtentrekkerij’.
Op 22 januari 1893 werd in de schouwburg te Maastricht het eerste werk van A.V.
Olterdissen ten tonele gebracht; namelijk ‘Een Koningsleven’ drama in drie bedrijven.
Dit historisch spel, dat aan het Spaanse hof speelt rond 1361, is door Olterdissen
speciaal geschreven voor de Vlaamschen Tooneelwedstrijd voor drama's en blijspelen
(zonder vrouwenrollen), georganiseerd door ‘Willen is Kunnen’ te Ieper. Bij de
opvoering in februari 1893 te Ieper behaalde ‘Kunst en Vermaak’ met dit werk de
eerste prijs in de afdeling drama. Guus Olterdissen verwierf met zijn rol San-Estavan
de 1e acteursprijs in de afdeling drama. Ook Alfons Olterdissen speelde in zijn
eersteling een - zij het bescheiden - rol: Alvarez.
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De Internationale Tooneelwedstrijd georganiseerd bij het 25-jarig ‘Jubelfeest van de
Koninklijke Tooneelmaatschappij De Ware Vrienden te Hasselt’ (1893-94) bracht
een nieuw element binnen de wedstrijd, aangezien de op te voeren stukken dienden
te zijn alleen werken van Zuid-Nederlandse of Vlaamse schrijvers. Opgevoerd werden
door ‘Kunst en Vermaak’ ‘Tante Clara’, drama in 3 bedrijven van A. Slimbroeck,
‘de Peuter’ en het blijspel in een bedrijf ‘Hoe papa op zijn neus keek’ van Victor
Driessens. Er werden resp. de 2e en 3e prijs behaald.
Een nieuwigheid is voorts dat ‘Kunst en Vermaak’ gebruik maakte van de
mogelijkheid - hetgeen overigens reeds op de door ‘Momus’ uitgeschreven wedstrijd
van 1883/84 het geval was - beroepsactrices te engageren voor het spelen van de
belangrijkste damesrollen. Uit deze omstandigheid blijkt wel, dat het de gezelschappen
ernst was om met een zo goed mogelijk resultaat én voor de dag én uit de bus te
komen. Kosten noch moeiten werden gespaard. Voor deze gelegenheid had ‘Kunst
en Vermaak’ zich verzekerd van de medewerking van de dames A. de Leur en Van
Ollefen van de Koninklijke Vereniging ‘Het Nederlandsch Tooneel’ te Amsterdam.
Deze dames zouden overigens vaak aan opvoeringen van het gezelschap hun
medewerking verlenen, zoals ook het jaar daarna toen ‘Kunst en Vermaak’ deelnam
aan de door de Rederijkerskamer ‘Vreugdendal’ uitgeschreven wedstrijd te Breda
met ‘Ines de Castro’, treurspel in verzen in vijf bedrijven van Rhijnvis Feith.
Het bekroond worden met een eerste of tweede prijs werd door het thuisfront
uitvoerig gevierd met ontvangsten, recepties, feesten en de onvermijdelijke toespraken
en doet ons denken aan de taferelen, die zich thans nog afspelen na het bekend worden
van een bekroning van onze harmonieën of fanfares op concoursen. Toen bekend
werd dat ‘Kunst en Vermaak’ te Breda in 1909 de tweede prijs én voor drama én
voor blijspelen had behaald, liet het Limburgsch Nieuwsblad overal in Maastricht
een telegram uithangen met het bericht ‘Onze wakkere Maastrichter zonen hebben
de eer hunner Vaderstad weder hoog gehouden’.
De toneelwedstrijden, waaraan ‘Kunst en Vermaak’ deelnam, volgden elkaar in
snel tempo op: Tongeren (1883-84), Hasselt (1886-87), Gent (1888-89), Antwerpen
(1889-90), Ieper (1892-93), Hasselt (1893-94), Breda (1894) en daarna kwamen
wedstrijden te Utrecht (1901-02), Den Bosch (1903-04) en Breda (1904). Voorts
organiseerde de vereniging zelf toneelwedstrijden in 1894-95, 1900, 1910 en 1920.
Op de wedstrijd te Hasselt, uitgeschreven door de ‘Maatschappij Minerva’ behaalde
zij met ‘Een traan van vergiffenis’ van J. Kethmann - opgevoerd op 20 februari 1887
- een vierde prijs.
In de vele behaalde successen zag ‘Kunst en Vermaak’ een goede aan-
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leiding bij de viering van haar 25-jarig bestaan zelf ook eens een ‘Tooneelwedstrijd
voor Rederijkerskamers en Tooneelmaatschappijen uit Noorden Zuid-Nederland’ te
organiseren. Na de openingsvoorstelling door de organiserende vereniging op 7
oktober 1894 van ‘De dochter van Roland’, drama in 4 bedrijven naar het Fransch
van Henri de Bornier, streden 10 verenigingen gedurende 10 zondagen in de periode
oktober 1894 tot februari 1895 om de hoogste eer. Ook twee gezelschappen uit
Limburg waren toegelaten: de Rederijkerskamer ‘Ons Genoegen’ te Gennep met
‘Eerloos’ van W.G. Nouhuys (bezetting zes Heeren en drie Dames) en ‘Een Fransch
Krijgsgevangene’ van E. Seipgens (bezetting 5 Heeren en 1 Dame) en de
Tooneelafdeling van de Vereniging ‘Swentibold’ te Sittard met ‘De Koopman van
Antwerpen’, drama in 4 bedrijven naar H. Conscience door B. Block en het
overbekende ‘Een kop thee’ van A.L.J. Landré. Beide gezelschappen vielen buiten
de prijzen, die werden gewonnen door ‘Burgervrienden’ te Borgerhout met ‘Zwarte
Griet’ van Rosier Faassen, ‘Vreugdendal’ te Breda met ‘Galeotto’ van José Eckegaray
en ‘Vondel’ te Antwerpen met ‘Jane Shore of de koningin van een dag’ van E. Grangé.
Bij ‘Vreugdendal’ uit Breda treffen we overigens ons twee welbekende beroepsactrices
aan, de reeds eerder genoemde Mej. A. de Leur en de bekende vedette Mevr.
Brondgeest.
‘Kunst en Vermaak’ bleef - men zou haast zeggen plichtmatig - deelnemen aan
toneelwedstrijden, georganiseerd bij jubilea van zusterverenigingen - nu ook in
Nederland - zoals in 1901 bij het 40-jarig bestaan van de Rederijkerskamer ‘Jan van
Beers’ te Utrecht, in 1904 te Den Bosch (‘'s Hertogenbosch Belang’) en Breda (‘Bonus
Eventus’), maar de zorgvuldige voorbereiding, het élan is er klaarblijkelijk uit. Voor
de wedstrijd te Utrecht greep men terug op het in 1898 reeds opgevoerde ‘De
Doornenweg’ van Philippi (2e prijs) en op de wedstrijd te Den Bosch speelde men
het reeds eerder gespeelde ‘De bruid daarboven’ van Multatuli (4e prijs), alsmede
het tot op de draad versleten ‘Hij is niet jaloersch’, dat reeds in 1889 de eerste
opvoering beleefde.
Het rapport van de jury van de door ‘Kunst en Vermaak’ te Maastricht in 1900
georganiseerde Internationale Toneelwedstrijd bestaande uit Fr. van Veerdeghem,
Luik, Djef Anten, Hasselt en G. Olterdissen, M.J. Koenen en J.M. Reinders,
Maastricht, ging in op een aspect dat wij niet eerder vermeld vonden: de tegenstelling
in opvatting over toneelspelen tussen Zuid- en Noord-Nederland. ‘De kunstopvatting’,
aldus het jury-rapport, ‘der mededingende verenigingen was niet dezelfde; een in
het oog lopend verschil is in deze bij de Vlaamse en de Noord-Nederlandse
Maatschappijen waar te nemen. De Vlaamse schijnen zich nog aan de oude leer te
houden en het toneelspel niet zozeer als een kunst dan wel
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als een school te beschouwen ter bevordering van zedeleer en zedelijkheid; zij richten
zich tot minder ontwikkelden, tot minder beschaafden en dissen deze hun voorschriften
van moraliteit en deugd op; of wel, ze pogen hun toeschouwers hevig, ja geweldig,
te schokken door het opvoeren van gruwzame tonelen. Stukken als Een Spiegel (N.
de Tière) laten het moraliseren op de voorgrond treden, hebben daardoor zelfs iets
gerekts en willen en moeten in werkelijkheid tot een “spiegel” strekken. Het is in dit
stuk, of de moraal de vinger opsteekt en met nadruk zegt: “Wacht U voor de hovaardij
des levens, die kwaal van onze tijd”. Anderzijds, een drama als Roze Kate, met al
zijn akeligheden, met moeder- en broedermoord, met gerechtszaal, kerker en schavot
in het verschiet, was natuurlijk bestemd om een geweldigen indruk te maken op een
volkspubliek, dat door opleiding en lectuur geen hogere kunsteisen stelt. In één
woord, te oordelen naar de opgevoerde drama's, richtte het Vlaamse toneel zich
vooral tot het volk en bezat het eigenaardigheden, eigenschappen of gebreken, welke
een toneel als waar volkstoneel kenmerken.
De Verenigingen uit Noord-Nederland echter namen niet ditzelfde standpunt in;
zij streefden naar hoger op het gebied der kunst. Zij waren, indien wij het zo mogen
noemen, meer modern; zij speelden voor een meer beschaafd en ontwikkeld publiek;
zij stelden meer prijs op de kunst dan op het aanwakkeren tot deugd en zedelijkheid;
zij beoefenden de kunst meer ter wille der kunst en wilden hun publiek prikkelen,
verrassen, roeren. Hebben wij alzo geen recht te beweren, dat de Noord- en
Zuid-Nederlanders de toneelkunst in haar algemene strekking en richting verschillend
opvatten? Dat het spel van de een zowel als dat van de ander door die opvatting
gekenmerkt is, spreekt vanzelf: jacht op effect door ruwe handeling of wel
hartverscheurende tirades bij de een; bezadigde voordracht, matige, getemperde
bewegingen en gebaren bij de ander’.
Het komt ons voor dat de amateurgezelschappen uit Nederlands-Limburg zich
overwegend bij de zuidelijke speeltrant hebben aangesloten, hetgeen gelet vooral op
het kiezen van Zuid-Nederlandse auteurs voor het repertoire voor de hand ligt.
Waarschijnlijk is ook dit de oorzaak, dat wij na 1884 deze gezelschappen niet meer
bij de Internationale Toneelwedstrijden, te Maastricht in 1894, 1900, 1910 en 1920
georganiseerd, aantreffen. De buiten Maastricht gehouden toneelwedstrijden waren
doorgaans een aangelegenheid van gezelschappen uit Nederlands-Limburg, waarbij
amateurgezelschappen van het tweede plan elkaar ontmoetten. De eerste ‘Limburgsche
Tooneelwedstrijd’ werd door ‘Le Petit Dramatique’ te Roermond georganiseerd in
de winter van 1895-96. De prijzen werden behaald door ‘Genneps Genoegen’,
‘Bloeiend door
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Eendracht’ (Maastricht) en ‘Kunst en Vriendschap’ (Oppeven). ‘Le Petit Dramatique’
zelf speelde als slotvoorstelling bij de uitslag op 9 februari 1896 het Vlaamse drama
‘Een Ellendeling’ in vijf bedrijven van G. de Lattin.
Ook de Nationale Tooneelwedstrijd te Sittard, door de Sittardsche
Tooneelvereniging in de winter 1904-05 gehouden was op de deelname na van
‘Oefening en Uitspanning’ (Stratum) een zuiver Nederlands-Limburgse
aangelegenheid. Er namen de navolgende gezelschappen deel aan deze wedstrijd:
‘Les Jeunes Amateurs Maestrichtois’, ‘Euterpe’ (Maastricht) en ‘In Vriendschap
Bloeiende’ (Valkenburg), dat met het drama ‘Wolfgang, de Zigeuner’ de eerste prijs
behaalde. Dat grote wedstrijden in deze tijd niet veelvuldig worden gehouden, heeft
twee oorzaken. Het toneelspelen had primair een sociale, ontspanningbrengende
functie (was niet gericht op het leveren van prestaties) en vervolgens kostte het
deelnemen aan wedstrijden een relatief groot bedrag aan reis- en verblijfkosten. In
de notulen van de Rederijkerskamer ‘In Vriendschap Bloeiende’ te Valkenburg
vinden we vermeld, dat de Kamer een uitnodiging om deel te nemen aan de
toneelwedstrijd te Venlo in 1903 niet accepteerde aangezien ‘de prijzen te gering
zijn, in vergelijking met de te maken kosten’.
‘Kunst en Vermaak’ te Maastricht liet bij gelegenheid van haar 40-jarig bestaan
in 1910 de reeds generaties geldende formule vallen: het opvoeren van een drama
en een blijspel op één avond. Er werd een toneelwedstrijd georganiseerd voor
avondvullende blijspelen, waarmee ongetwijfeld tegemoet gekomen werd aan de
wensen van het grote publiek. Het aanbod van de deelnemende verenigingen werd
beperkt tot zes, waardoor de serie voorstellingen tot een normale cyclus werden
teruggebracht. ‘Jan van Beers’ te Utrecht behaalde met ‘De Lijfrente’ van G. von
Moser de eerste prijs.
Bij haar 50-jarig jubileum in 1919-1920 - toen ‘Kunst en Vermaak’ de eerste
toneelwedstrijd in de Nederlanden na de eerste wereldoorlog organiseerde - greep
de vereniging terug op dezelfde formule: zes verenigingen, maar nu met een toneelspel
naar keuze. Het ligt voor de hand dat België ontbrak, gezien de bloedige oorlog die
pas voorbij was.
Wanneer men de repertoirekeuze van de optredende gezelschappen bekijkt, blijkt
dat de Maastrichtse jury van de aldaar in 1900 gehouden toneelwedstrijd het bij het
rechte eind had: de verenigingen uit Noord-Nederland streven naar hoger, zij streven
naar een moderner repertoire. In de periode oktober 1919-januari 1920 traden zes
toneelgezelschappen op, allen uit Noord-Nederland en allen met eigentijds Nederlands
werk:
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- de ‘Koninklijk Erkende Toneelvereniging V.Z.O.D.’ te Rotterdam met
‘Slachtoffers’, Tooneelspel in 3 bedrijven van Dr. Felix Rutten;
- ‘De Rederijkerskamer Breda’ met ‘Kleine Menschen’, Toneelspel in 4 bedrijven
van A. van Waasdijk;
- ‘Rederijkerskamer Molière’ te Utrecht met ‘Lentewolken’, Toneelspel in 3
bedrijven van Herman Roelvink;
- ‘Tooneelvereniging Jacob van Lennep’ te Haarlem met ‘Onder één dak’,
Tooneelspel in 3 bedrijven van J. Fabricius;
- ‘De Vrije Club’, Amsterdam met ‘Aan flarden’, Tooneelspel in 4 bedrijven van
Top Naeff;
- ‘La Belle Espérance’, Groningen met ‘De Rechte Lijn’, Tooneelspel in 3
bedrijven van J. Fabricius.

Bij de sluiting en prijsuitreiking van de wedstrijd in februari 1920 grijpt ‘Kunst en
Vermaak’ zelf wederom terug op een Maastrichts successtuk ‘Rooske Kleeve’. De
jury, bestaande uit Dr Endepols, M.J. Koenen, Mr. Lamberts Hurrelbrinck, Guus
Olterdissen en J.W. Mols bekroonde met prijzen resp. Groningen, Amsterdam en
Haarlem, zijnde geldprijzen van f 500, -, f 300, - en f 200, -, alsmede Erepenningen
resp. geschonken door Koningin, Prins-Gemaal en Commissaris der Koningin.
In de periode na 1920 werd het houden van toneelwedstrijden in versterkte mate
voortgezet. Daardoor is een verbetering van de spelkwaliteit te constateren, die er
zelfs toe leidde, dat de amateurgezelschappen werden uitgenodigd te Maastricht
voorstellingen te geven naast de in deze periode optredende beroepsgezelschappen,
een omstandigheid, die op haar beurt een prikkel was de prestaties nog te verbeteren
en tevens een zekere financiële tegemoetkoming in de kosten van de gezelschappen
medebracht. In de jaren na 1920 kwam dan ook het amateurtoneel tot nog betere
prestaties.
Van unieke betekenis is het geweest, dat de grote nationale en internationale
wedstrijden te Maastricht gehouden, contacten hebben gelegd tussen de beste Noorden Zuid-Nederlandse gezelschappen op het gebied van het amateurtoneel. De grootste
handicap, die de Limburgse amateurtoneelspeler diende te overwinnen, was de
Nederlandse taal, omdat er buiten het dialect feitelijk geen algemene omgangstaal
bestond, die tegelijk beschaafd en door en door natuurlijk was. Duits bleef in de
zuid-oosthoek van Limburg de hoofdmoot op het repertoire, met een sterke nadruk
op het romantische repertoire. Op de toneelwedstrijd te Vaals in September 1937
werden de prijzen verdeeld tussen ‘Heimat’ (Dilettantenbund Vaals), ‘Verfehmt’
(Theaterfreunde Vaals), ‘Förster Mertens’ (Vriendenkring Bocholtz) en ‘das
Findelkind’ (Koninklijke
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Vereniging voor Toneelkunst Vaals). Een uitzondering hierop vormden de
toneelgroepen ‘Excelsior’ te Kerkrade en ‘Anagoge’ te Mechelen, die overwegend
in de Nederlandse taal speelden. De regisseur van de laatste groep (Hub Kikken)
ging - na een opvoering van ‘Roeping’ van de Valkenburger Th. Dorren - er toe over
eigen stukken voor zijn groep te schrijven: ‘Levensbegeerten’, ‘Menschen in Botsing’,
‘De zegen van de 50.000’.
De toneelwedstrijden volgden elkaar in de periode 1920-1939 met de regelmaat
van een klok op. In de jaren 1924-29 vonden er wedstrijden plaats o.m. te Voerendaal,
Schinveld (25-jarig bestaan Toneelvereniging ‘Wilhelmina’), Haanrade, Beek, Heer,
Bleyerheide, Cadier en Keer, Wolder-Maastricht, Spaubeek en Vaals. Aan de wedstrijd
die in 1931 te Maastricht gehouden werd, namen o.m. deel: ‘Davidsfonds’ (Tienen)
met ‘Snobsenvrouwtjes’ van Molière, ‘De Brabanders’ (Eindhoven) met ‘Drie
vrouwen en één man’ van E. Scribe, ‘De Meibloem’ (Brussel) met ‘Vadertje
Pluimsteen’ van E. van Goethem, ‘Taverne’ (Den Haag) met ‘Chaîne Anglaise’ van
J.B. Schuil, ‘Hoop en Liefde’ (Brussel) met ‘De twee Pierrots’ van E. Rostand en
als Limburgse deelnemer ‘Het Zuid Limburgs Toneel’ met ‘De Aardschok’ van O.
Harting.
Met de groei van het aantal amateurgezelschappen in de jaren twintig neemt ook
jaarlijks duidelijk het aantal toneelwedstrijden toe. Vooropgesteld moet worden dat
het primaire doel bij de organisatie zelden was het kwalitatief meten van elkaars
krachten, veeleer werden ze georganiseerd om een jubileum luister bij te zetten of
om geld in de lege kas te krijgen. Overigens moet eveneens worden vastgesteld, dat
én de animo tot deelname bij de verenigingen én de belangstelling van het publiek
om de wedstrijden te bezoeken groot was. Ook bleken de toneelwedstrijden een
uitstekende gelegenheid om de contacten met groepen uit het aangrenzende buurland
te bevorderen. Waren dit voor Maastricht en de Maaskant de Belgische gezelschappen,
voor de zuid-oosthoek van Limburg waren het meer de Duitse gezelschappen. Zo
traden op de wedstrijden te Haanrade in 1925 de ‘Dilletantenbund Alsdorf’ en de
‘Dramatische Verein Bardenberg’ op en op de Internationale Tooneelwedstrijd te
Bleyerheide in 1926 vinden we zelfs gezelschappen uit Mönchen-Gladbach en Keulen.
Op de Internationale Toneelwedstrijd te Terwinselen, georganiseerd bij de viering
van het eerste lustrum van het Limburgs Volkstoneel in 1933, voerden van de tien
deelnemende gezelschappen er zes Duitse werken op. Overigens zijn deze kontakten
eigenlijk vanzelfsprekend. De gezelschappen uit de oude mijnstreek speelden vrijwel
altijd Duitse stukken, zeker tot de tweede wereldoorlog, zodat het voor toeschouwers
geen enkel probleem opleverde, dat er Duitse groepen verschenen.

Eindnoten:
27 J.J. Mak, De Rederijkers, Amsterdam 1944, p. 81-84.
28 Verslag der Jury over den Grooten Wedstrijd in de Nederlandsche Tooneelkunde, uitgeschreven
door de Societeit Momus te Maastricht, bij gelegenheid van haar 4 × 11 jarig bestaan.
29 Verslag der Jury over den Grooten Eere Wedstrijd van Ned. Tooneelkunde (1893-94).
30 Verslag der jury over den Internationalen Tooneelwedstrijd Hasselt 1893-94.
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Reizende beroepsgezelschappen in de 19e eeuw en in het begin van
de 20e eeuw
De toneelkunst werd, gelijk in het voorgaande reeds incidenteel vermeld werd, ook
beoefend door beroepsacteurs en -actrices. Zij vormden gezelschappen, die een
belangrijk deel van hun toneelactiviteiten uitoefenden, doordat zij met hun
voorstellingen rondreisden, waarbij zij zich soms geruime tijd op één plaats ophielden.
Op deze wijze had Maastricht, een stad, die door haar ligging, haar relaties met Luik
en vermoedelijk niet het minst door haar intemationale betekenis als vesting, in
betrekkelijk sterke mate Franse invloeden ondergaan in de 17de en de 18de eeuw.
In deze periode was de vesting Maastricht driemaal door Franse troepen bezet,
namelijk in 1673, 1748 en in 1794. De bezetting van 1794 had zelfs twintig jaren
geduurd, en had diepe sporen nagelaten, ook in cultureel opzicht. Aldus kan het geen
verwondering wekken, dat zich ook op het terrein van de toneelspeelkunst Franse
invloeden deden gevoelen, en dat - toen in 1814 een einde kwam aan de Franse Tijd
- de Franse traditie met betrekking tot toneelvoorstellingen werd voortgezet, waarbij
een onderbreking is te constateren tijdens het beleg van Maastricht in de jaren
1830-1839. Op de voorgrond traden daarbij gezelschappen uit Luik, Verviers en
Namen, die de Franse comedie en de Waalse opera op het toneel brachten. Deze
traditie is in stand gebleven gedurende de 19de eeuw en deed zich zelfs nog daarna
gelden.
Zodra de staat van beleg in Maastricht was opgeheven, herleefde het toneel, wat
bijvoorbeeld blijkt uit de omstandigheid, dat aldaar in de periode october 1839-februari
1840 een Franstalige comedietroep 53 voorstellingen gaf. Bij deze herleving ging
de voorkeur uit naar gezelschappen uit Luik en Verviers. Naast het Franse toneel
kwam ook in het Maastrichts dialect gespeeld toneel in aanmerking; van Hollandse
stukken was nog geen sprake. De meeste belangstelling was er voor de opera comique
of de operette. Het publiek kende het gehele repertoire van haver tot gort en zong
‘de koren’ dapper mee, en ook het gebrekkige orkest werd vaak ondersteund. Zo had
het orkest in de derde akte van ‘La Favorite’ drie tellen rust, en de hele zaal hielp de
dirigent mee tellen:
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Qu'il reste seul

- (zong het koor)

Un, deux, trois

- (brulde de zaal)

Avec son des honneurs

- (vervolgde de zanger)

Het is ontegenzeggelijk waar, dat Maastricht tot 1920 - en zelfs nog daarna - in
sterke mate op het Franse theater georiënteerd bleef, maar het is onjuist om te stellen,
dat het Waalse land niets beters te bieden had dan de opera volgens het oude recept,
dat blijkbaar nooit enige tegenzin opriep31.
Vanaf het moment dat Laurent Polis, de president van ‘Momus’, op 17 december
1862 het ‘Théatre Royal de Liège’ naar Maastricht had gehaald (met voor die tijd
typerende voorstellingen van de operacomiques ‘Le Toréador’ en ‘Georgette’), bleef
de traditie jaarlijks een aantal voorstellingen (variërend van 4-6) door
beroepsgezelschappen voor de Societeit te laten verzorgen, ruim 60 jaar bestaan.
Naast operavoorstellingen door het genoemde ‘Théatre Royal de Liège’ van: ‘Les
diamants de la Couronne’ van Scribe en d'Aube, ‘Guillaume Tell’ van Rossini,
‘Robert le Diable’ van G. Meyerbeer, ‘Il Travatore’ van Verdi, ‘Galathée’ van Victor
Massé, ‘Hamlet’ van Ambroise Thomas, ‘Faust’ van Gounod, ‘Werther’ van J.
Massenet trad het ‘Théatre de Verviers’ op met: ‘La Dame Blanche’ van Scribe en
Boïeldieu, ‘Paul & Virginie’ van Massé, ‘Les Dragons de Villars’, ‘La Traviata’ van
Verdi en ‘Lakmé’ van Leo Delibes. Het ‘Théatre de Namur’ gaf opvoeringen van
‘Mireille’ van Gounod, ‘Le Voyage en Chine’ van F. Bazin, ‘Lakmé’ en andere
stukken, terwijl het ‘Théatre d'Aix la Chapelle’ ‘Don Juan’ en ‘Figaro's Hochzeit’
van Mozart en ‘Lohengrin’ en ‘Der fliegende Holländer’ van Wagner ten gehore
bracht. Maar het was vooral het ‘Théatre du Gymnase de Liège’, dat sedert 1870
Maastricht liet deelnemen aan de Franse toneelcultuur en overwegend comedies ten
tonele voerde. Op 15 december 1870 speelde deze groep voor het eerst en wel: ‘Les
Pattes de Mouche’, comedie in 3 actes van V. Sardou, alsmede: ‘Les Vivacités’,
comedie in 3 actes, van Labiche en Martin. Het komt ons ongetwijfeld vreemd voor
op een avond twee ‘avondvullende’ stukken te zien opvoeren, maar het publiek wilde
waar voor zijn geld. Niet ten onrechte vermeldde het programma dan ook: ‘on
commencera à 6 heures précises’. Ongetwijfeld de enige mogelijkheid rond
middernacht klaar te zijn.
In een regelmatige reeks van voorstellingen volgen de comédies elkaar op: ‘Les
Fourchambault’ van E. Augier, ‘Chamillac’ van Octave Feuillet, ‘Le Maitre des
Forges’ van G. Ohnet, ‘Jean Baudry’ van Aug. Vacquerie, ‘L'Enfant prodigue’ van
Michel Carré, ‘Le Marquis de Villemer’ van G. Sand, ‘Le Danseur Inconnu’ van
Tristan Bernard, ‘Son Père’ van Guinon en A. Bouchinet. Daarnaast gaven ook
rondreizende troepen uit
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Frankrijk (Tournée Lina Munte en Tournée Ch. Baret) gedurende de jaren 1898-1905
een reeks voorstellingen: ‘Le Chemineau’ van J. Richepin, ‘Catherine’ van Henry
Lavendon, ‘Le voyage de Monsieur Perrichon’ van E. Labiche en E. Martin,
‘Colinette’ (het grote succes van het ‘Théatre National de l'Odéon’) met de bekende
Daltour als Louis XVIII.
De beroemde ‘Comédie Française’ bracht vanaf 1882 grote namen naar Maastricht.
In januari 1882 ‘L'Ami Fritz’ van d'Erckman-Chatrian met Mademoiselle Reichenberg
en A.F. Febvre, vervolgens ‘Les Jacobites’ van Fr. Coppée met Mad. Ségand,
‘Madame le Maréchal’ van A. Lemmonnier en E. Pericaud, ‘Par droit de conquête’
van E. Legouné en tenslotte op 23 oktober 1903 de legendarische Sarah Bernhardt
als Marguerite Gauthier in ‘La Dame aux Camélias’ van A. Dumas. Ook klassieke
werken bracht de ‘Comédie Française’: ‘Le Bourgeois Gentilhomme’ van Molière
met M. Talbot, ‘Andromaque’ van Racine met madame Segand-Weber en eveneens
van Molière ‘Le médicin malgré lui’ met Coquelin Cadet.
Tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog verzorgde ‘Gymnase’ een reeks van
vier voorstellingen per jaar. In 1908 drie comedies: ‘Le Maistre des Forges’ (Georges
Ohnet), ‘Le Demi-Monde’ en ‘L'Etrangère’ van A. Dumas, en zelfs een avond met
de oude vertrouwde operacomiques: ‘Les noces de Jeanette’ en ‘Galathée’, verzorgd
door de muziek-dramatische afdeling van ‘Gymnase’. Blijkens een bericht in de
Limburger Koerier kwam het gezelschap met een speciale trein uit Luik naar
Maastricht, die nog dezelfde nacht naar Luik terugkeerde. Ongetwijfeld een kostbare
onderneming. Echte operavoorstellingen vonden in deze jaren niet meer plaats. Een
verklaring daarvoor gaf Limburgs Belang van 20 november 1909 in het navolgende
bericht: ‘Maandag a.s. zullen wij weder eens het genoegen hebben om eene
voorstelling te kunnen bijwonen van de “Gymnase” uit Luik. Nu alle hoop op
eventuele operavoorstellingen door de hooge eischen van het publiek en van de
theater-directeuren voor Maastricht vrijwel verkeken is, mogen wij dankbaar zijn
aan die personen, welke moeiten noch kosten sparen om ten minste nog de
comedievoorstellingen te behouden en onze stad nog niet geheel en al als “ville
morte” te laten rekenen’. De comedievoorstellingen, verzorgd door ‘Gymnase’,
bleven inderdaad komen, zoals ‘L'Espionne’ van Victor Sardou, ‘L'Aventurier’ van
Alfred Capus, ‘La Plus Faible’ van Marcel Prevost, ‘Le Tribun’ van Paul Bourget,
‘Les Marionettes’ van P. Wolf, ‘La Rafele’ van Henri Bernstein. Incidenteel bracht
de muziek-dramatische afdeling een operette, zoals in januari 1912 ‘Les Cloches de
Cornevilles’, waarbij de recensent constateerde, dat ‘de schouwburg weer eens
uitverkocht was’, zulks in tegenstelling tot de comedievoor-
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stellingen, waarbij weleens de verzuchting geslaakt werd: ‘we hopen een volgend
maal op een vollere zaal’.
Maastricht heeft in de negentiende eeuw voor het eerst kennis gemaakt met stukken
in het Nederlands via de rondreizende groep van de ‘Nederlandsche Schouwburg’
uit Antwerpen o.l.v. Victor Driessens op het einde van de jaren '60. Op de Markt
werd in de zomermaanden een grote tent opgebouwd en daar volgden dan avond aan
avond (een maand lang) de voorstellingen elkaar op: ‘Paljas’, ‘De twee wezen’, ‘Jan
de Postrijder’, ‘Anne-Mie’, ‘Korporaal Simons’, ‘De drie hoeden’ enz. Deze
overwegend romantische stukken kregen door acteurs en actrices als Victor Driessens,
Jef Diercks, Julia Verstraete-Lacquet, Catharina Beersmans en Corijn Driessens
beslist geen slechte vertolking. Zo nam het Maastrichtse publiek er kennis van, dat
ook in het Nederlands wel iets goeds gebracht kon worden. Victor Driessens was
evenals Jef Diercks een groot toneelspeler, die de natuurlijkheid zowel in kleding
als spraak en houding altijd voor ogen stond en beheerst spel leverde, hetgeen een
uitzondering was in die tijd32. Het repertoire van Victor Driessens, die tot 1863 de
Haagse Schouwburg bespeelde en als directeur leidde, was klein en bestond
overwegend uit melo-drama's. Zijn invloed op collega's was groot, en hij was het
vooral die jonge talentvolle beginners en amateurs les gaf, trainde en verder
ontwikkelde. Hij trachtte ook de watervloed van woorden te stuiten, soberheid na te
streven en zoveel mogelijk door spel en mimiek uit te drukken33. Zijn spel was zo
sterk dat hij zijn auditorium kon boeien in situaties, waarin andere spelers het publiek
in lachsalvo's deden uitbarsten, omdat de handelingen belachelijk aandeden.
Het zijn overigens, zoals reeds eerder werd opgemerkt, een aantal
amateurgezelschappen geweest, die door het organiseren van beroepsvoorstellingen
voor hun leden en aanhang in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de opbouw
en ontwikkeling van het Maastrichtse theaterleven. ‘Zou de vereniging “Kunst en
Vermaak”, en gedurende een beperkte tijd - tussen de twee wereldoorlogen - ook
“De Vereeniging”, zich niet de moeite getroost hebben van deze culturele
ontwikkeling een glimp op te vangen, door welbewust haar verenigingsvoorstellingen
te arrangeren, dan zou Maastricht de opera in geen enkel opzicht te boven zijn
gekomen in die, in zo vele facetten toch geestelijk zeer bewogen en spannende
tijdsperiode van het Europese toneelleven’, aldus C. Bloemen34, die blijkbaar geen
kennis droeg van de onafgebroken activiteiten van de Societeit ‘Momus’ in de periode
1860-1915 op dit terrein, gezien zijn opmerking ‘ook de “Societeit Momus” deed
nu en dan iets in deze richting’. Integendeel, ‘Momus’ heeft juist het leeuwenaandeel
geleverd aan
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deze ontwikkeling en haar taak werd op waardige wijze voortgezet door ‘Kunst en
Vermaak’ na 1910.
De contacten met Noord-Nederlandse gezelschappen waren tot 1900 echter
sporadisch en ook in de periode tot 1920 zeer onregelmatig. Tijdens de grote
Internationale Toneelwedstrijd van ‘Momus’ in december 1883 trad als eerste op
‘Theater van Lier’ te Amsterdam met een voorstelling van ‘Fédora’ van V. Sardou
met Mevr. Frenkel-Bouwmeester in de hoofdrol. De negentiger jaren brachten
kontakten met het ‘Rotterdamsche Tooneelgezelschap’ o.l.v. Jan Vos (‘Het
Goudvischje’ van W.G. Nouhuys), ‘Tivoli-Schouwburg’ te Rotterdam (‘De tante
van Charley’), Koninklijke Vereniging ‘Het Nederlands Tooneel’ te Amsterdam
(‘Groote Stad's lucht’). Ook traden onder auspiciën van ‘Momus’ in de jaren
1906-1908 voor het eerst een aantal voordrachtskunstenaars en cabaretiers te
Maastricht op: J.H. Speenhoff, Nap de la Mar, Willem Royaards en Albert Vogel.
In de Maastrichtse brieven - een wekelijkse rubriek in De Roermondenaar - klaagde
Sodex in februari 1908 over de geringe activiteiten op theatergebied te Maastricht.
Blijkens de voorgaande beschouwing werd hier gedoeld op het ontbreken van het
regelmatig contact met Noord-Nederlandse beroepsgezelschappen, zulks in
tegenstelling tot Roermond, waar dank zij de vereniging ‘Groote Societeit’ regelmatig
toneel-abonnementen-cycli met gezelschappen uit het noorden werden georganiseerd.
Inderdaad bleef ook na 1908 Frans toneel in Maastricht overheersen, waarbij het
‘Théatre du Gymnase de Liège’, zoals wij zagen, het meest optredende gezelschap
was.
In 1910 legde ‘Kunst en Vermaak’ contacten met het ‘Nederlandsche Operette
Ensemble’, dat een aantal voorstellingen kwam geven van onder meer ‘Het
Poppenmeisje’, ‘De graaf van Luxemburg’, ‘De Dollarprinses’, en ‘De Geisha’. Ook
de contacten met de Noord-Nederlandse gezelschappen werden hernieuwd. Het
‘Rotterdamsch Tooneelgezelschap’ o.l.v. Henri van Eysden gaf in januari 1912
voorstellingen van ‘De rechte lijn’ van J. Fabricius en ‘In Hotel het Witte Paard’ van
Blumenthal. Daarop concludeerde de Limburger Koerier van 27-1-1912 trots: ‘De
alhier nogal ingang vindende meening, als zou in Maastricht slechts bij hoge
uitzondering een degelijk Nederlands tooneelgezelschap willen en kunnen optreden,
is hierdoor tot een legende geworden’. De hoge uitzondering werd in de volgende
jaren teruggebracht tot uitzondering. Zowel ‘Momus’ als ‘Kunst en Vermaak’ trachtten
althans één voorstelling per jaar te reserveren voor een Nederlands toneelgezelschap.
In oktober 1912 ‘Freuleken’ van H. Roelvink, in december 1913 ‘Joseph in Dothan’
door
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het ‘Vondel-Tooneel’ o.l.v. Mevr. Cateau-Esser, in februari 1915 het ‘Rotterdamsch
Tooneelgezelschap’ o.l.v. E. Verkade met ‘Potasch en Perlemoer’, en ‘Het
Nederlandsch Tooneel’ met ‘Pygmalion’ van Shaw o.l.v. Herman Roelvink.
Interessant is het eens na te gaan hoe al deze opvoeringen van zo verschillend
karakter door de Maastrichtse overheid en het publiek ontvangen werden. Het optreden
van het ‘Kölner Possen Ensemble’ en van J.H. Speenhoff in 1908 gaf aanleiding tot
uitvoerige discussies, zowel in de raad als in de pers. Trouwens ook het optreden
van het echtpaar Speenhoff in 1915 schijnt niet aller instemming gehad te hebben.
Limburgs Belang van 9 oktober 1915 weet als volgt te melden: ‘Voor een bijna
uitverkocht huis gaf Speenhoff met zijn echtgenote dinsdag een liederenavond in
den Schouwburg. Van zekere zijde was weer tegen dat optreden geageerd door middel
van een gedrukte circulaire, die huis aan huis was verspreid. Ook in de kerken was
er tegen gewaarschuwd. Daaraan is het zeker te wijten, dat het bezoek zoo groot
was’. Het programma omvatte 29 liederen, waar onder: ‘Wien Nederlandsch Bloed’,
‘Holland waakt’, ‘Een kamerlid op bezoek bij de Koningin’, ‘De inbraak bij minister
Treub’, ‘Onze Hollandsche Oorlogsvloot’, ‘Minneklacht van een verlaten meisje’
(invloed van de mobilisatie). ‘Het echtpaar Speenhoff’, aldus de recensent, ‘heeft
aan de talrijke bezoekers een gezellige, aangename avond bezorgd; men heeft genoten
van hun gezonden humor, en het is niet twijfelachtig, of een meermalen herhaald
optreden hier ter stede zal eveneens een volle zaal trekken’.
De negatieve reactie op het optreden van Speenhoff stond niet op zich zelf. Dat
bleek toen de burgemeester van Maastricht, Mr. L.B.J. van Oppen, in november 1911
de opvoering van ‘Le Cloître’ van Emile Verhaeren door ‘Gymnase’ verbood.
Daarvoor werd als reden opgegeven, dat er voor een dergelijk stuk hier ter stede van
de zijde van het publiek geen belangstelling zou bestaan. Wij vinden een dergelijke
motivering bepaald kostelijk. Tot heden werden de tooneelstukken in Maastricht
enkel nog maar verboden, omdat men de publieke belangstelling juist vreesde; thans
schijnt onze burgemeester benauwd, dat degenen, die van het opvoeren van ‘slechte’
stukken hun beroep maken, geen geld genoeg verdienen’35.
Ongetwijfeld was het verbod tot opvoering van ‘Le Cloître’ gelegen in het
behandelde onderwerp: Een persoonlijkheidsdrama, met een uitzonderingsgeval als
hoofdmotief, en met als achtergrond het klooster, waarin de menselijke zwakheden:
hoogmoed, eerzucht, naijver, zich als in een microcosmos doen gelden. De zoon van
een oud adellijk geslacht heeft in dronkenschap zijn vader vermoord en daarna
toegelaten
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dat een - natuurlijk onschuldige - zwerver in zijn plaats wordt opgehangen. Door
wroeging achtervolgd, treedt hij in het klooster, waar zijn primitief-geëxalteerde
vroomheid hem tot de lieveling maakt van de oude prior, die in hem zijn opvolger
ziet. Doch dit wekt de ijverzucht op van twee andere monniken, die zelf hopen prior
te worden. Het stuk eindigt met het zich zelf aangeven van de graaf bij het gerecht.
Ook de Brusselse Peuple mengde zich in de strijd en schreef onder meer: ‘Voila
au moins un homme charmant, un bourgmestre prévenant ou je n'y entends rien?’,
maar gaf op ondubbelzinnige wijze uiting aan haar ergernis aangezien Verhaeren
toch ‘un de nos meilleurs écrivains’ is. Limburgs Belang greep het voorval verder
aan om met nadruk het censuurrecht van de burgemeester te hekelen. In een
hoofdartikel, getiteld: ‘Om het weigeren van een tooneelstuk’ werd nader ingegaan
op het verbod ‘zulks om redenen, die met de openbare orde of de zedelijkheid
hoegenaamd geen verband kunnen houden’. De redacteur wees er met nadruk op,
dat de katholieke criticus Dr. Jan Kalf en vele bekende Belgische recensenten een
zeer gunstige beoordeling hadden gegeven, en vervolgde: ‘Door de weigering der
opvoering van “Le Cloître” is de burgemeester van Maastricht buiten zijn boekje
gegaan. Daartegen is nergens beroep; zelfs aan den gemeenteraad is Z.E.A. daarvan
geen rekenschap verschuldigd, zoals hij nog j.l. Dinsdag in de Raadszitting getuigde.
Wel opmerkelijk is deze beroeplooze tooneelcensuur in een land, dat onbeperkte
persvrijheid kent. De wijze waarop in Limburg de tooneelcensuur geschiedt, mag
als een voorproefje (of als men wil naklank) gelden voor de wijze, waarop de
klerikalen ook de persvrijheid zouden eerbiedigen, indien zij daartoe wederom of
nog de macht bezaten’. En de beschouwing besluit: ‘De burgemeester van Maastricht
heeft in een der jongste raadszitting zijn ultra-klerikaal standpunt kort en bondig
vastgesteld: Wordt mij een stuk voorgezet, waarin één passage voorkomt, die niet
correct is, dan weiger ik opvoering. En daar het niet aan te nemen is, dat men bij het
maken van moderne theater-stukken rekening zal houden met de speciale ideëen van
onze klerikale provincialen, dan kan men den schouwburg wel sluiten...’ 36.
Ook de teneur en toon van menige Franse comedie viel niet in goede aarde. De
voorstelling ‘La Gamine’ door ‘Théatre du Gymnase’ in dezelfde maand november
1911 leverde een stroom op van ingezonden stukken in de Limburger Koerier, die
niet genoeg hun afkeuring en verontwaardiging te kennen kunnen geven over het
opvoeren van genoemd stuk. Ze noemen het in hoge mate: ‘weerzinwekkend, goor,
ingemeen, vies, een stuk slechts genoegen gevend aan die personen, welke tuk zijn
op en zich verlustigen in zulke vuiligheden’. Een ingezonden stuk in
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Limburgs Belang nam daartegen stelling en merkte ondeugend op: ‘Ik veronderstel,
meneer de Redacteur, dat de beau-monde, die zich in den schouwburg rendez-vous
had gegeven en blijken van voldoening gaf (zelfs bij open doek) toch zeker niet
gerekend kan worden tot de categorie dergenen, die zich verkneukelen in gemeene
viezigheden...’. In een naschrift voegt de redactie hieraan toe ‘dat verschillende
klerikale voormannen gedurende de voorstelling hebben zitten schudden van het
lachen. Dit geschiedde toch zeker niet uit ergernis. Maar als de een of ander puritein
meent zijn hart te moeten luchten, dan vindt hij al spoedig napraters...’.
In de oorlogsjaren 1914-1918 vallen er - buiten het sporadisch optreden van de
‘Tournée de la Comédie Francçaise’ - te Maastricht geen voorstellingen te registreren
van ‘Gymnase’ of een ander gezelschap uit het Waalse. De Belgische gïinterneerden
richtten een ‘Toneelafdeling der Belgische Geïnterneerden van Maastricht’ op,
waaronder vele spelers van de schouwburgen te Antwerpen en Brussel. Deze groep
gaf ook elders in Limburg voorstellingen o.a. te Sittard, Roermond en Venlo. De
operette vond ook nog haar weg naar Maastricht; naast het optreden van het
‘Hollandsch Operette Gezelschap’ o.l.v. Nap de la Mar en P. Köhler, trad voor de
eerste maal het ‘Wiener Operette Ensemble’, o.l.v. George Braun op, dat een aantal
voorstellingen gaf van o.a. ‘Der Walzertraum’, ‘Die Schöne Cubanerin’ en ‘Die
Kino-Königin’.
Maastricht was bepaald niet de enige stad in Nederlands-Limburg, waar grote
belangstelling voor het theater bestond. De stad had deze belangstelling gemeen met
Roermond. Zelfs gaf Roermond - zoals wij zagen - op het terrein van amateurtoneel
het voorbeeld o.m. door de oprichting in 1835 van de ‘Société Dramatique’. Anders
was het met betrekking tot het optreden van beroepsgezelschappen. In dit opzicht
ontbrak in Roermond grotendeels de Franse traditie, die in Maastricht een zo grote
invloed had op het toneelgebeuren, met name met betrekking tot het optreden van
beroepsgezelschappen. In Roermond bleef tot circa 1860 het optreden van
beroepsgroepen - wat men daaronder dan ook moge verstaan - beperkt tot de
kermisdagen of een aantal stadsfeesten, maar in de periode 1860-1880 werden toch
een aantal serievoorstellingen in de wintermaanden gegeven. Wellicht is het geen
toeval, dat deze toneelhausse samenvalt met de bloeiperiode van de ‘Société
Dramatique’. In de periode einde september-einde december 1861 werden niet minder
dan 16 voorstellingen gegeven, alle in de zaal van Van Weustenraad. Deze
voorstellingen werden als abonnementsvoorstellingen gegeven, wat er op duidt, dat
de groep ‘op zekerheid’ speelde, hetgeen niet verwonder-
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lijk was, aangezien gesubsidieerd toneel destijds onbekend was. De bevolking van
Roermond telde in 1860 8374 zielen: 7911 katholieken, 354 protestanten en 105
israëlieten; daarnaast was er nog het garnizoen. Blijkbaar potentiële bezoekers genoeg
om 16 voorstellingen rendabel te maken.
Om een inzicht te geven in het gehalte en de aard van het repertoire van deze
reizende troepen vermelden we de namen van de stukken, die in de genoemde periode
van september-december 1861 ten tonele gevoerd werden. Deze gegevens - ontleend
aan annonces in De Volksvriend - zijn echter niet volledig, aangezien de auteur van
de gespeelde werken soms niet vermeld werd.
Een reizende toneelgroep o.l.v. directeur Hermanns opent het seizoen in het
‘Theater te Roermond’ met een aantal werken in het Duits:
Zondag 29 sept. 1861 - Drie eenakters: ‘Bei Wasser und Brot’ Dramatischer Scherz von Jacobson. ‘Die Hochzeitsreise’ - Lustspiel von
R. Benedix. ‘Das Gestehen’ - Soloscherz von Görner.
Woensdag 2 oct ‘Englisch’ - Lustspiel von Görner.
Vrijdag 4 oct. ‘Eine Ohrfeige um jeden Preis’ - Lustspiel von Snieder.
De Volksvriend van 5 oktober 1861 schreef daarover: ‘De acteurs muntten bijzonder
uit door hun ongedwongen en natuurlijk spel, terwijl de tooneelstukjes niet alleen
niets kwetsends voor de zedelijkheid bevatten, maar ook de vrolijkheid der toehoorders
in ruime mate opwekten’.
De groep van Hermanns gaf voorts de navolgende voorstellingen:
Zondag 13 oct. ‘Hedwig, die Banditen-Braut’ - Drama in 5 Akten von
Görner.
Maandag 14 oct. ‘Weiszerthränen wirken’.
Woensdag 16 oct. ‘Lenore, die Grabusbraut’.
Vrijdag 18 oct. ‘Das goldene Kreutz’.
Zondag 20 oct. ‘Der Pariser Taugenichts’. Lustspiel in 4 akten von C.
Topsen.
Dinsdag 22 oct. ‘Der Allerwelts-Vetter’. Lustspiel in 3 akten von R.
Benedix.
Zondag 27 oct. ‘Der Vetter aus Bremen’, gevolgd door ‘Der Heirathsantrag
auf Helgoland’. Lustspiel in 2 akten von Schneider.
Tot slot was er een ‘Dank und Abscheids-Rede’.
De groep van Hermanns werd opgevolgd door een toneelgroep o.l.v. M. Vernock,
die in het ‘Théatre de Ruremonde’ uitsluitend werken in het Frans bracht.
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10 nov. 1861 - ‘M. Jovial ou l'huissier - chansonnier’. Comédie-vaudeville
en 2 actes. ‘La meunière de Marly’. Comédie-vaudeville en un acte. ‘Les
Enragés’. Tableau villageois en 1 acte.
17 nov. 1861 - ‘La Comtesse du Tonneau ou Les deux cousines’.
Comédie-vaudeville en 2 actes par M. Théaulou.
24 nov. 1861 - ‘Lavisette ou La chanteuse des Rues’. Comédie-vaudeville
en 2 actes p. Michel et Fontaine. ‘Point-du-Jour ou Le Berger Bas-Breton’.
Vaudeville en 1 acte p. M.M. Gabriël et de Forges.
15 dec. 1861 - ‘Marie-Jeanne ou la Femme du Peuple’. Drama en 6 actes
et à grand spectacle par Maillon.
22 dec. 1861 - ‘Un future dans l'embarras’. Vaudeville en 5 actes par Marc
Michèl et Delacone.
29 dec. 1861 - ‘Babéche et Galimofré. Vaudeville-Parade en 3 actes par
Gogniards.
De herkomst van deze beide groepen is moeilijk vast te stellen. De naam van de
directeur geeft nauwelijks een indicatie.
Als eerste Noord-Nederlandse groep vinden we vermeld het ‘Salon des Variétés’
onder leiding van de Gebr. A. en J. Bakker. Zij traden voor het eerst op te Roermond
op 4 januari 1863 met een ‘extra voorstelling ter gelegenheid van 't Nieuwe jaar,
“Simpson en Comp” - Beroemd blijspel in 5 Bedrijven’, dat als volgt werd
aangeprezen ‘Nooit alhier, maar elders met den meesten bijval opgevoerd’. Daarop
volgde de mededeling, dat het geachte publiek zou worden verrast met ‘De bruiloft
van Kloris en Roosje, Kluchtspel met Zang en Dans naar een landaard, waarin door
den Heer M. de Haes, in het karakter van Thomasvaêr, een Nieuwjaarwensch aan
het publiek zal worden voorgedragen’.
In januari en februari 1863 speelde dit gezelschap vervolgens:
11 jan. ‘De standvastige Genoveva of Onschuld en misdaad’, beroemd
Ridder-Tooneelspel in 5 bedrijven door Westerman. Na het zelve: ‘De
vrouwen zijn geen menschen’. Oorspronkelijk blijspel met zang in een
bedrijf.
18 jan. ‘De minnaar op de proef of Het zonderlinge Tweegevecht’, militair
tooneelspel in 5 bedrijven. Na het zelve: ‘De loods, de Scheepstimmerman
en het Garnalenmeisje’. Vaudeville in 2 bedrijven.
25 jan. ‘De witte Pelgrim of De Weezen van het gehucht Olival’, beroemd
Ridder-Tooneelspel. Melodrama in 3 bedrijven van G. Pixericourt. Na het
zelve: ‘De hut in het Zwitsersche gebergte’, vaudeville in 1 bedrijf.
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Tusschen beide stukken: Comische coupletten, betiteld ‘Dat u de duivel
haal’, voor te dragen door den heer M. de Haes.
1 febr. ‘De Voddenraper van Parijs’. Groot Melodrama in 5 bedrijven of
9 Tafereelen en een voorspel, naar het Frans door J. Ed. Capadoce.
8 febr. ‘De Flesch-Drama’ in 2 Tijdvakken of 5 Tafereelen volgens
manuscript van den Amsterdamschen Schouwburg. Te Amsterdam 23
achtereenvolgende malen met den grootsten bijval ten tooneele gevoerd.
Na hetzelve: ‘Een Bengaalsche Tijger of De Jaloersche non’. Vrolijk
vaudeville in een bedrijf.
22 febr. Op vereerend verzoek - Afscheidsvoorstelling - ‘Bruno de
Spinner’, Comedie vaudeville en ‘De Vagebond’, beroemd melodrama.
Volgens gegevens uit De Volksvriend van 14 februari 1863 gaf dezelfde groep in
dezelfde periode nog voorstellingen te Venlo en te Echt (op 15 en 17 februari in het
lokaal P. Joosten). De voorstellingen in Roermond waren kennelijk ook financieel
gezien een succes geweest want dezelfde groep kwam in het najaar terug en gaf toen
15 voorstellingen van o.a. ‘De Trouwring’ - Toneelspel in 4 bedrijven door wijlen
den baron A. von Kotzebue; en ‘Moederzegen of De Parel van Savoye’ - Beroemd
tooneelspel in 5 bedrijven.
Bij toerbeurt en met de regelmaat van een klok kwamen de beroepsgezelschappen
terug naar Roermond. In 1865 (het jaar van ‘Schinderhannes’) trad in de maanden
januari-februari wederom de groep van W. Hermanns op, in de maanden
november-december-januari het ‘Salon des Variétés van A. en J. Bakker. Daar
tussendoor speelde op 4 en 5 maart de groep van L. Boschhauser uit Keulen ‘De
Groote Theatrale Voorstelling’ met figuren van 2 el lengte, ‘De Geschiedenis van
Genoveva’; Volkstooneelspel in 5 akten. Op 1 december 1867 trad het
‘Noord-Hollandsch Vaudeville Gezelschap’ van Willem Boesnach op met ‘Robert
en Bertrand of De lustige Vagebonden’ - Vaudeville à grand spectacle in 4 bedrijven,
een successtuk in die dagen, dat in het ‘Grand Theater van Lier’ te Amsterdam ruim
200 opvoeringen beleefde. In februari 1868 gaf het ‘Théatre de Verviers’ onder
directie van Simonnot - dat ook regelmatig te Maastricht speelde - opvoeringen van
‘Les idées de Madame Aubray’, Comédie en quatre actes de A. Dumas en ‘Les
amours de Cléopàtra’.
Opmerkelijk was het optreden van de ‘Societeit der Vereenigde Limburgers te
Brussel’ op 9 januari 1870 en ‘De Jonge Toneelliefhebbers’ eveneens uit Brussel in
dat zelfde jaar. Beide gezelschappen waren amateurs, die op uitnodiging van wellicht
‘La société Dramatique’ te
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Roermond opvoeringen kwamen geven. Deze veronderstelling is gewettigd, omdat
het juist ‘De jonge Toneelliefhebbers’ waren, die in 1873 de internationale
toneelwedstrijd te Brussel organiseerden, waar ‘de Société Dramatique’ de eerste
prijs behaalde. Beide gezelschappen brachten oorspronkelijk werk: ‘De Jonge
Liefhebbers’ speelden ‘De dronkaard’ - Drama in 3 bedrijven van P.F. van
Kerckhoven en het andere gezelschap bracht: ‘De dood eens spelers’ - Treurspel in
2 bedrijven van K. Ondereet, en ‘De Klopgeest’ - Blijspel in een bedrijf van De
Meyer-Roelandts op het toneel.
Daarnaast vinden we opvoeringen van het ‘Stadt-theater’ in Stuttgart, het
‘Gezelschap van den Antwerpschen Schouwburg’ met Fritz Bouwmeester (‘De
dochter van den Vrek of De edelmoedige diefstal’), het ‘Vlaamsch Tooneel’ van
Brussel (op doorreis naar Amsterdam), etc. Na 1880 werd het aantal voorstellingen
beduidend minder. Het waren toen overwegend Noord-Nederlandse gezelschappen,
die uitsluitend nog werken in het Nederlands brachten, zij het meestal uit het Frans
vertaald. Het ‘Noord en ZuidHollandsch Tooneelgezelschap’ bracht in december
1883 een aantal riddertoneelspelen naar het Frans zoals: ‘Don Cesar de Bason’ en
‘De Straatzanger van Madrid’, alsmede het beroemde drama ‘De Negerhut van Oom
Tom of Slavin en moeder’. ‘La Société L'Indépendance de Herstal’ bracht in de
tachtiger jaren - op uitnodiging van de ‘Koninklijke Harmonie’ - opera's, zoals op
Tweede Kerstdag 1883 ‘Les noces de Jeanette’, opera-comique de Victor Massé.
Zoals we reeds konden constateren, wijdde ook het beroepstoneel in die tijd zijn
aandacht aan de hevig-romantische-werken, en niet alleen de gezelschappen die de
provincie aandeden, maar ook de gezelschappen die als vaste groep de schouwburgen
in Amsterdam of in Den Haag bespeelden. Een vergelijking van het repertoire,
gegeven in de Haagse schouwburg en in die te Roermond in de periode tot 1880
leert, dat er sprake was van een duidelijke overeenstemming.
In 1887 vinden we in Parijs het optreden van Antoine. Men kan hem de voorloper
van het moderne toneel noemen. Hij is voorstander van de natuurlijkheid van zeggen;
geen nadrukkelijke, zwaar beklemtoonde contrasten in de tekst, maar spontaniteit.
Hij maakte onmiddellijk school. Een aantal letterkundigen in ons land (Rössing,
Mendes da Costa) namen het initiatief - buiten de bestaande gezelschappen om - de
aandacht te vestigen op het z.g. naturalistische toneel. Daartoe besluiten ze Ibsen's
‘Nora’ op te voeren. Op 29 maart 1889 vond de première plaats door de ‘Jonge
Spelers’ in het ‘Grand Théatre’ te Amsterdam, maar de groep ging failliet. Hun
streven werd overgenomen door de Ver-
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eenigde ‘Variétés’ Tooneellisten o.l.v. Kreukniet, Blaaser en Bigot. Deze groep van
de ‘Salon des Variétés’ kwam op 23 oktober 1889 naar Roermond met ‘Nora’,
toneelspel in 3 bedrijven van H. Ibsen, gevolgd door ‘Een kop thee’, blijspel in 1
Bedrijf naar het Frans van A.L.J. Landré.
Deze opvoering van ‘Nora’ is voor Roermond de eerste kennismaking met het
moderne toneel. Willem Royaards, die later de grote vernieuwer zou worden van het
Nederlands toneel samen met E. Verkade, speelde in ‘Nora’ de rol van de advocaat
Torwald Helmer. In ‘Een kop thee’ speelde hij de baron Villedeuil. Aleida Roelofsen
vertolkte - als eerste vrouw in Nederland - de rol van Nora. De Nieuwe Koerier van
24 oktober 1889 schreef daarover: ‘Gisteren avond trad Mej. Aleida Roelofsen voor
een talrijk publiek in Ibsen's Nora op als Nora. Zij voldeed uitmuntend en 't publiek
was enthousiast gestemd over haar buitengewone gaven. Herhaalde bravo's en
toejuigingen en een bouquet de kunstenaresse aangeboden, gaven blijk dat men hare
verdiensten op dramatisch terrein weet te waarderen’. Tot zover de gehele recensie.
Geen woord over stuk of andere acteurs. Getroffen door deze bijzondere belangstelling
voor Aleida Roelofsen ontdekten wij, dat zij op 31-8-1869 te Roermond werd geboren
en in 1888 het diploma van de Tooneelschool te Amsterdam behaalde. Vandaar de
uitbundige toejuichingen en de exclusieve recensie. Overigens zou het onjuist zijn
te concluderen dat deze opvoeringen een keerpunt betekenden in het repertoire van
de gezelschappen. Melodrama's en kluchten moesten voor de kassuccessen blijven
zorgen. Ook Willem Rooyaards bleef beroemde rollen in beroemde draken spelen:
‘Roger, de geschandvlekte’, ‘De onechte zoon’, ‘De voddenraper van Parijs’. De
schuld - zo men al van schuld kan spreken - lag niet uitsluitend aan het gehalte van
het publiek. Ook de ongevormdheid, ja zelfs de ‘ongeletterdheid’ van de meeste
beroepsacteurs stond een literair repertoire in de weg.
Het programma van januari 1890 bewijst, dat ‘Nora’ van Ibsen inderdaad een
uitschieter was. Er volgden voorstellingen van ‘Olaw, de Noorman of Friesland in
810’ - geschiedkundig drama in 3 bedrijven van Batavus, ‘Martin de Kruyer van
Havre’ door het gezelschap van de Stadsschouwburg te Deventer en het ‘Erstes
Rheinisches Volkstheater’ met ‘Der Zaubertartüfel oder Hänneschens Reise nach
der Schlangen-Insel’. Voorts traden op ‘Het Nederlandsch Tooneelverbond’ uit
Rotterdam, ‘Het gezelschap Kreukniet’ met vertalingen van Franse comedies. De
‘Tivoli Schouwburg’ te Rotterdam bracht in de negentiger jaren overwegend kluchten
en blijspelen, onder meer: ‘De tante van Charley’ en ‘De lotgevallen van Juffrouw
Tribbie’.
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Ook brachten de negentiger jaren een groeiende belangstelling voor de opera en
operette, die tot dan toe - in tegenstelling tot Maastricht - weinig op de planken werd
gebracht. Vermoedelijk overwegend een financiële kwestie. Het voorjaar van 1896
spande hierbij de kroon. In de maanden januari-maart 1896 bracht het Duitsche
Opera- en Operette-Gezelschap in de zaal van de Koninklijke Harmonie aan de
Hamstraat niet minder dan acht verschillende operettes ten tonele: ‘Der
Zigeunerbaron’, ‘Der Vogelhändler’, ‘Der Obersteiger’, ‘Der Bettelstudent’, ‘Der
Lustige Krieg’, ‘Martha’, ‘Gasparone’ en ‘Die Fledermaus’.
Ofschoon in de vooraankondiging van de Maas- en Roerbode gesteld werd, dat
‘op het repertoire de beste opera's voorkomen, welke niet tegen zeden of godsdienst
gekant zijn’ beperkte dezelfde krant van 22 januari 1896 zich tot het volgende nieuws:
‘Het Duitsche Operetten-Gezelschap trekt hoe langer hoe meer de belangstelling van
het publiek. De stukken zelve laten wij onbesproken, daar dergelijke stukken voor
onze stad minder gewenscht zijn’. De operette zou overigens tot na de tweede
wereldoorlog regisseur, bestuur en censor - want ook die kwam er uitdrukkelijk aan
te pas - parten blijven spelen. In menige operette werd het plot en de tekst soms
ingrijpend gewijzigd: getrouwde paren werden verloofd of bevriend verklaard echtscheiding op het toneel was ondenkbaar - of als men er helemaal niet meer
uitkwam, maakte men in arren moede er maar broer en zuster van.
Een ommekeer en doorbraak - zowel ten aanzien van de keuze der optredende
gezelschappen als het repertoire - bracht rond de eeuwwisseling te Roermond ‘het
Natuur- en Letterkundig Genootschap’ te weeg, daarbij eendrachtig gesteund door
de ‘Vereeniging Groote Societeit’. De samenhang van beide gezelschappen blijkt
overduidelijk als we constateren dat de samenstelling van beider dagelijkse besturen
- afgezien van de voorzitter - identiek is. Het bestuur van de Groote Societeit bestond
uit: A.D. de Roos, voorzitter, Mr. L. Verscheure, secretaris, C.J.A. Meerdink,
penningmeester en Mr. F. Gompertz, commissaris. Bij het Natuur- en Letterkundig
Genootschap (opgericht 1865) was Mr. A.J.A. Baron van Heemstra, voorzitter, terwijl
voor het overige slechts de functies verwisseld waren.
De ‘Vereniging Groote Societeit’ begon in 1902 met het jaarlijks organiseren van
een viertal abonnementsvoorstellingen, waarvoor de bekendste Noord-Nederlandse
gezelschappen werden uitgenodigd. Daarnaast werden bij bijzondere feesten en
gelegenheden - buiten het abonnement om - nog andere toneelvoorstellingen,
voordrachten, concerten georganiseerd, zodat het gemiddeld aantal uitvoeringen tien
per jaar
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bedroeg. De ‘Vereniging G.S.’ - zoals ze altijd wordt aangeduid - zorgde ervoor, dat
het Roermondse publiek - ondanks het gemis van een eigen schouwburg - met de
ontwikkeling van het modeme theater in contact bleef, wat echter - zeker in een
clericale stad - tot een aantal verwikkelingen aanleiding gaf, al is ons niet bekend,
dat ook maar één voorstelling van overheidswege werd verboden. De prijs voor de
vier abonnementsvoorstellingen bedroeg tot en met 1906 nog f 3, -. In 1907 werd de
prijs verhoogd tot f 4, - met als motivering, dat de vier uitkoopsommen in totaal f
1300, - vergden. Voor vreemdelingen was de voorstelling toegankelijk ad f 1,50 per
keer. In het jaar 1904 werden er rond de zomerkermis in de Zaal G.S. aan het
Munsterplein zelfs zeven buitengewone voorstellingen gegeven - buiten het
abonnement - door de ‘Nieuwe Nederlandsche Tooneelvereeniging’ te Amsterdam
o.l.v. B. Delmonte. Opgevoerd werden zeven verschillende toneelwerken, afwisselend
toneel- en blijspelen, o.a. ‘Madame Sans Gêne’ van V. Sardou en E. Moreau, met
B. Delmonte als Napoleon en H. Kiehl als wasvrouw, ‘De bibliothecaris’ - blijspel
in 4 bedrijven van G. von Moser, ‘De Industrieel van Pont-Avesnes’, van G. Ohnet,
‘Inkwartiering’, militair kluchtspel van Schönthan en ‘De tante van Charley’.
Tot de gezelschappen, die in deze periode Roermond frequenteerden, behoorden
de ‘Nederlandsche Vereeniging Het Tooneel’ met o.a. ‘Politiezaken’ van Schönthan,
‘Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap’ met het bekende ‘Twee Weezen’ van
d'Ennery, ‘de Nederlandsche Tooneelvereniging’ te Amsterdam met o.a. ‘Het Hoogste
Recht’ van Ina Boudier-Bakker met in de bezetting Mevr. v.d. Horst, Tilly Lus,
Esther de Boer, Ch. Gilhuys, ‘Het Residentie - Tooneelgezelschap’ o.l.v. H.
Brondgeest met onder meer ‘De Dief’ van H. Bernstein, ‘Het Utrechtsche
Tooneelgezelschap’ o.l.v. Aleida Roelofsen en S. van Hees-Amsel met ‘De tyrannie
der vrouwen’, ‘Het Haarlemsch Tooneel’ met ‘De Koopman van Venetie’ met Louis
Bouwmeester, ‘Het Gezelschap Grand Théatre’ te Amsterdam met ‘Vriend Fritz’.
Het ‘Natuur- en Letterkundig Genootschap’ haalde in 1907 Willem Royaards naar
Roermond. Op 30 oktober 1907 hield Royaards voor de leden van het Genootschap
een voordrachtsavond. Het programma vermeldde onder meer - naast gedichten van
Vondel en Rodenbach - ‘Max Havelaars toespraak tot de Hoofden van Lebak’ en
‘Saidjah en Adinda’. De Nieuwe Koerier van 31 oktober 1907 meldde: ‘De roep, die
deze kunstenaar was voorafgegaan deed de ruime zaal G.S. geheel volstromen’. Als
nieuwigheid merkte de recensent over het optreden op: ‘Hoezeer allen in spanning
de voordrachten volgden, bleek uit de ademlooze stilte in de zaal, die geen enkel
woord deed ontsnappen, al sprak de
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voordrager soms halffluisterend, waarbij hij het publiek even wel weer te hulp kwam
door een zuiver articuleren’.
Deze contacten met Royaards leidden tot verdere voorstellingen van de ‘Ned.
Vereeniging Het Tooneel’ in de komende jaren voor de ‘Groote Societeit’. Alvorens
op de uitvoeringen van Royaards en Verkade te Roermond nader in te gaan, dienen
we aandacht te schenken aan het optreden van de z.g. amusementsensembles in de
zomermaanden. Een van de jaarlijks optredende gezelschappen in augustus en
September was het ‘Plattkölnisches Possen und Operetten Ensemble’, het z.g. ‘Theater
Schmidt’. In de zomer van 1906 werden er een aantal voorstellingen gegeven,
overwegend ‘Possen mit Gesang’, deels van de hand van W. Millowitsch, zoals:
‘Heimat’, ‘Grosse parodistische Herbergposse’ mit Gesang, ‘Glückliche
Flitterwochen’, ‘Kölner Lokalposse’, ‘Köln, wie est weint und lacht’. Het jaar daarop
volgden voorstellingen van ‘Tünnes in der Sommerfrische’ en in het winterseizoen
van 1908 van het zangspel ‘Die neue lustige Witwe’, een parafrase op ‘Die Lustige
Witwe’ en ‘Der Stabstrompeter’. Vooral de voorstellingen van dit gezelschap vormden
aanleiding tot een heftige pennenstrijd in de Limburgse pers, en in Maastricht, waar
ook voorstellingen gegeven werden, zelfs tot een nieuwe discussie in de Maastrichtse
gemeenteraad. Het gevolg van deze strijd - waarbij voor de clericalen als inzet gold
de huwelijkstrouw en zelfs de onontbindbaarheid van het huwelijk en voor de liberalen
de vrijheid van het toneel - is geweest, dat sedert 1908 in recensies of besprekingen
steeds met nadruk wordt nagegaan, of de ‘zedelijkheidswetten en de katholieke
moraal niet in het gedrang komen’, en zo dit het geval was - echt of vermeend - werd
daar fel tegen geageerd.
De voorstellingen van ‘De neue lustige Witwe’ te Roermond vonden plaats in
oktober 1908, te Maastricht in november daaropvolgend. Afgezien van de
gebruikelijke grote annonces in de Roermondse kranten (die trouw geplaatst werden)
vinden we tekenen noch van aanmoediging noch van afwijzing. Het kan zijn dat de
redactie van De Nieuwe Koerier de naderende strijd heeft zien aankomen, want op
zaterdag 10 oktober 1908 wordt op de voorpagina uitvoerig stelling genomen in een
redactioneel artikel: ‘Het christelijk Huwelijk en het Tooneel’. ‘De winter gaat
beginnen. En met het winterseizoen komt in menige stad en zelfs in menig grooter
dorp de gang naar tooneelvoorstellingen. Wanneer het tooneel veredelend wil werken,
of althans enkel eenige uren van gezonde ontspanning wil geven, - wie, die tegen
zulke voorstellingen of uitvoeringen bezwaar zou maken; integendeel.
Maar het tooneel is heden ten dage maar al te dikwijls als een voor-
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post van het vijandelijk leger, die de harten en geesten moet voorbereiden, om
ongemerkt de ideeën van het ongeloof onder de bevolking te brengen.
Menigeen, die geen slecht boek zal willen lezen, die iedere zedelooze afbeelding
zorgvuldig uit zijn huis zal verwijderd houden, zelfs geen abonnement zal willen
nemen op tijdschriften en couranten, door ongeloovigen geschreven, zal er geen
bezwaar in zien eene tooneeluitvoering bij te wonen, waar ondermijnd wordt de
grondslag van de christelijke, ja van iedere geordende samenleving, namelijk het
christelijk huwelijk’. En na een uitvoerige uiteenzetting over de ware opvattingen
van een waarachtig christelijk huwelijk vervolgt het artikel aldus: ‘En toch wordt
heden ten dage de zogenaamde vrije liefde verkondigd en verheerlijkt in beeld en
geschrift.
Het huwelijk wordt door het ongeloof niet meer geëerd als een heilig sacrament,
als eene verbintenis, in den Hemel gesloten, neen, het wordt verlaagd tot eene gewone
overeenkomst, die men ontbinden kan naar verlangen, evenals men een huis huurt
en na eenigen tijd de huur opzegt, als het huis niet meer bevalt. In onze katholieke
streken wil die schandelijke leer omtrent het huwelijk geen ingang vinden; onze
katholieke mannen en vrouwen gruwen ervan, zodra zij de leer der “vrije liefde” in
al haar naaktheid zien voorgesteld. Maar nu komt het Tooneel. En in luimige
voordrachten of in een ernstig spel wordt het gif van het ongeloof druppelgewijs
toegediend. Tooneelstukken of voordrachten stellen echtscheiding en echtbreuk voor
als de eenvoudigste zaken der wereld, die dagelijks voorkomen, en niets afschuwelijks
meer hebben. Het is, of er bijna geen tooneelstuk mogelijk is, zonder dat de ontrouw
van een der echtgenooten de geschiedenis is, waarom het geheele stuk draait.
En de moraal van het stuk wordt meermalen door een interessante verwikkeling
en heerlijk spel zoozeer verborgen, dat menigeen ze niet terstond ziet, maar juist
daardoor met meeningen en toestanden vertrouwd raakt, die op niets anders uitloopen
dan op de vrije liefde.
Zoo herinneren we ons een tooneelstuk, waar de echtgenoote reeds besloten had,
haar halfstompzinnige man - mannen van vrouwen, die scheiden willen, zijn steeds
stompzinnig of ontoerekenbaar - te verlaten. Maar bij het zien harer kinderen zegt
zij: “neen, ik wil mijne kinderen niet van hun vader of hun moeder berooven”, en
onder applaus der toehoorders neemt zij een roerend afscheid van haar idealen
bewonderaar. Hier wordt de vrije liefde als geoorloofd voorgesteld, en enkel de liefde
tot de kinderen houdt de moeder van echtbreuk terug.
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Toch merkt dit menigeen niet terstond en onder indruk van het heerlijk spel en van
de zoogenaamde heldhaftigheid der vrouw gaat men naar huis, bij zich zelf de
opmerking makende, dat het toch eigenlijk jammer is, dat zoo' een vrouw haar leven
slijten moet aan de zijde van zulk stompzinnig wezen, omdat het huwelijk
onontbindbaar is.
En zo wordt ongemerkt de hooge beteekenis van het onontbindbare christelijk
huwelijk verduisterd en verzwakt, totdat men gewoon raakt aan toestanden, die
rechtstreeks indruischen tegen de christelijke zedeleer.
Ook in luimige voordrachten vindt men maar al te dikwijls echtscheidingen en
echtelijke ontrouw als de eenvoudigste zaken voorgesteld, en zoo wordt steen aan
steen weggetrokken van de grondslagen der christelijke maatschappij’.
En het artikel besluit met de navolgende aansporing: ‘Daarom hopen wij, dat
bestuurders van tooneelvereenigingen of leiders van voordrachten-avonden goed
zullen toezien, opdat eens eindelijk gebroken worde met de bespotting van het
christelijk huwelijk dat ons allen heilig moet wezen.
En eveneens spreken wij de hoop uit, dat de families, die zich zelf eerbiedigen,
allen steun zullen ontzeggen aan vereenigingen of gezelschappen, die met de eischen
der katholieke zedeleer geen rekening houden’.
Na de opvoering te Roermond volgde op 23 november 1908 een voorstelling van
‘Die neue Lustige Witwe’ te Maastricht. In de Limburger Koerier van 16 november
werd het ‘Theater Schmidt’ als volgt aanbevolen: ‘niet slechts de directie Schmidt,
maar ook het verstandig beleid van het stadsbestuur wekken vertrouwen en de stellige
verzekering, dat in de door dit gezelschap op te voeren stukken niets zal voorkomen
dat als aanstootelijk of kwetsend zou kunnen beschouwd worden’. Kennelijk had de
redactie over het hoofd gezien, dat ‘Die neue lustige Witwe’ op 9 januari 1907 reeds
te Maastricht werd opgevoerd en toen aanleiding vormde voor het stellen van vragen
in de gemeenteraad door Ruys de Beerenbrouck. ‘In de Raadsvergadering van 21
nov. overigens’ - aldus De Roermondenaar, onafhankelijk weekblad voor de provincie
Limburg - ‘begon bij de behandeling van het hoofdstuk Politie de heer Ruys evenals
vorige jaren een klaaglied aan te heffen over de zedelooze stukken in den schouwburg.
Inzake het zedelijk gehalte van het Maastrichtse tooneel bevinden we ons op een
hellend vlak, aldus Ruys, of meent men, dat de zedelijkheidsbegrippen gediend
worden door de opvoering van stukken, waarin overspel en ontucht worden
verheerlijkt, althans vergoelijkt? Van stukken, waarin eerbare
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mannen en vrouwen als sukkels en minderwaardige mensen worden ten tooneele
gevoerd, juist omdat zij deugd en huwelijkstrouw in praktijk brengen? en hij besloot
dat, wanneer een zeker minderwaardig deel van het publiek de acteurs in hun
ongewenste spel door applaus stijft, het andere publiek gebruik moest maken van
zijn recht om door gefluit die toejuigingen te overstemmen’. Op de voorstelling van
het ‘Theater Schmidt’ gaf de Limburger Koerier van 24 november de kortst mogelijke
recensie: ‘We woonden gisterenavond de opvoering van “Die neue Lustige Witwe”
bij. Na het tweede bedrijf, dat geheel in een verdacht huis speelt, hebben we de zaal
verlaten’. De krant haalt en passant - wellicht om haar aanbeveling van 16 november
te doen vergeten - uit naar De Roermondenaar, die de opvoering van het ‘Theater
Schmidt’ steeds heeft geprezen en opgehemeld en hare lezers aanspoorde naar die
schuine stukken te gaan kijken.
De Roermondenaar van 28 november ging niet verder in op de beweringen van
de Limburger Koerier noch op de uitspraken van Ruys, maar gaf een nadere
bespreking van de - ook omstreden - voorstelling en liederenavond van ‘Het Vrije
Tooneel’ onder directie van J.H. Speenhoff en Nap de la Mar op 24 november in de
Concertzaal te Maastricht. Het programma omvatte naast ‘de liederenavond’ van
Speenhoff en echtgenote een voorstelling van ‘de Tante van Charley’ en tot besluit:
‘Zijn Edelachtbare of Het Vrije Tooneel in duizend vreezen’, waarin duidelijk gedoeld
werd op het eerder gesignaleerde optreden van Ruys in de Maastrichtse gemeenteraad.
Na lovende woorden over de voorstelling ging de recensent verder: ‘Er is hier in den
laatsten tijd veel gesproken over opvoering van stukken, welke de zedelijkheid zouden
aanranden. Wij stellen er prijs op hier te constateren dat er bij Speenhoff c.s. zelfs
geen zweem van te erkennen was. Elke vader en moeder met hunne dochters hadden
de voorstelling zonder de minste ergernis kunnen bijwonen’.
In de editie van 5 december echter kwam De Roermondenaar uitvoerig op de
Maastrichtse toneelkwestie terug. Naar aanleiding van de bewering van Ruys in de
gemeenteraad ‘dat verschillende personen zich om de aanwezigheid hunner kinderen
over de opvoeringen geergerd hadden’ zegt De Roermondenaar: ‘M'n lieve, we
hebben bijna geen jonge meisjes gezien, noch op “bis früh um fünfe”, noch bij
Speenhoff - de la Mar, maar wel volle zalen zich uitmuntend amuseerende heeren
en dames, waarbij de Redactie van de Limburger Koerier nou ook geen gezicht trok
als de voorzitter van “Eer en Deugd”. Mede een bewijs, dat het gezanik van klerikalen
kant - namens het meerendeel der bevolking - eenvoudig boerenbedrog of
grootheidswaanzin is’.
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En naar aanleiding van de smalende opmerking van Ruys over ‘een zeker
minderwaardig deel van het publiek’ sneerde De Roermondenaar’: ‘Een zeer groot
deel van het meer ontwikkelde Maastrichtse publiek komt naar de veel gewraakte
voorstellingen, trots al de drukte, die er al jaren om gemaakt wordt. En een zeer groot
deel van het publiek, dat er nooit komt, doet zulks om heel andere motieven dan men
van klerikalen kant vooropstelt’. En de conclusie van De Roermondenaar was: ‘Aan
de theater-bezoeker dient in een vrij land ook alle vrijheid gelaten en niet de politie
misbruikt te worden als laatste redmiddel om de deuren gesloten te houden’.
Zoals reeds werd opgemerkt leidde het contact in oktober 1907 van het ‘Natuuren Letterkundig Genootschap’ met Willem Rooyaards tot een contact van jaren. Via
‘de Nederlandsche Vereeniging Het Tooneel’ maakte Roermond in 1908 kennis met
een aantal oorspronkelijke Nederlandse toneelwerken. Buiten de
abonnementsvoorstellingen haalde het bestuur van de ‘Ver. G.S.’ in het voorjaar
1909 ‘De Hagespelers’ o.l.v. Eduard Verkade naar Roermond. Voorstellingen werden
gegeven van ‘Een ideaal Echtgenoot’ van Oscar Wilde, en ‘Dolly betert 't...’ van
Arthur Jones. Met de werken van Heyermans maakt Roermond kennis in de zomer
van 1909. Vier voorstellingen werden gegeven van ‘Op Hoop van Zegen’ en ‘Het
Kind’. Ook aan concerten werd door de ‘Ver. G.S.’ aandacht besteed. Het
theaterseizoen 1909-10 opende met een concert met solistische medewerking van
Joh. van Zwetselaar. De publieke belangstelling voor concerten was echter - tenminste
als het geen plaatselijk gebeuren was - zeer gering, blijkens een bespreking van Henri
Thijssen in de Nieuwe Koerier van 30 september 1909: ‘Het blijft steeds een gewaagde
ondememing hier in de kunststad Roermond een concert te organiseren. Er is dan
zoo weinig animo van de zijde des publieks, dat de ondernemer gewoonlijk bij de
pakken blijft zitten. Dat zulks aanmoedigend werkt zal wel niemand durven beweren;
ware die laksheid er niet, dan zou men op muzikaal gebied hier heel wat meer te
hooren krijgen’.
Voor de abonnementsvoorstellingen heeft de ‘Vereeniging G.S.’ zowel de
‘Nederlandsche Tooneelvereeniging Het Tooneel’ als ‘De Hagespelers’ geëngageerd.
Het programma vermeldde onder meer: ‘Hofgunst’ van Thilo van Trotha,
‘Echtscheiding’ (Un divorce) van Paul Bourget, ‘Candida’ van G.B. Shaw en ‘De
vogeltjes van Blondinet’ van Labiche, waaruit blijkt dat de Franse comedie ook bij
gezelschappen uit het noorden in trek bleef. De extra-voorstelling door ‘Het Tooneel’
van Vondel's ‘Adam in Ballingschap’ onder regie van Willem Royaards verwekte
enthousiasme in Roermond. De Nieuwe Koerier van 19 oktober
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1909 meldde: ‘Wij konden onze ooren haast niet geloven, toen wij hoorden dat aan
Roermond de eer van deze opvoeringen zou te beurt vallen, daar dergelijke artisten
met dergelijke stukken niet gemakkelijk buiten de schouwburgen der groote steden
te lokken zijn. Het vorig jaar in September had de eerste opvoering van het stuk
plaats. Wel merkwaardig voor een treurspel, dat reeds in de 16e eeuw geschreven
werd. Maar Vondel was zijn tijd eenige eeuwen vooruit. Eerst thans scheen de tijd
rijp voor de opvoering’. Als extra bijzonderheid wist de krant te melden, dat
‘Voorspel, Tuschenspel en de zang der reien zijn gecomponeerd door den toondichter
Hubert Cuypers, uit Baexem afkomstig, terwijl de Dans der Engelen is ingestudeerd
door Mej. N. Wessels’. Het succes van Royaards was groot. Lang van tevoren was
de zaal G.S. geheel uitverkocht. De hoofdrollen werden vertolkt door Willem
Royaards zelf (Lucifer), zijn vrouw Royaards-Sandberg (Eva) en Couwenberg
(Adam).
Met de voorstelling van Shaw's ‘Candida’ door ‘de Hagespelers’ op 25 januari
1910 had de recensent van de Nieuwe Koerier echter weer de grootste moeite: ‘Ten
slotte krijgt Candida de keuze tusschen haar man en Eugène. De eerste heeft haar
slechts te bieden zijn hulp en zorg enz. Maar wat men van een dominé het eerst zou
verwachten, dat hij tegen den ander zou opbieden met zijn titel van wettig echtgenoot,
dit geschiedde niet. Dit gaf het stuk een verderfelijke strekking en wettigt het
verlangen naar nauwer toezien bij het toelaten van stukken voor een publiek, welks
levensbeschouwing vierkant indruischt tegen hetgeen daar als geheel gewoon werd
voorgesteld. Er werd uitstekend gespeeld. Wat dat betreft staan de Hage-Spelers
hoog’.
Hetzelfde was het geval met een voorstelling van de Vereeniging ‘Het Tooneel’
van Ibsen's ‘Nora’ onder regie van W. Royaards, die als jongeman reeds in 1889 in
hetzelfde stuk te Roermond optrad. Alleen was het nu niet de recensent die achteraf
een verkeerde strekking constateert, maar is het de hoofdredacteur, die zich geroepen
voelt vooraf stelling te nemen. Na op 9 januari 1912 wél een advertentie te hebben
opgenomen met de aankondiging van het stuk, plaatste de hoofdredacteur in de krant
van 11 januari een stuk op de voorpagina met als kop: ‘De opvoering van Nora’. Hij
constateerde dat ‘Nora’ in het bijzonder is gericht tegen het huwelijk en hij vermaande
tenslotte de inwoners van Roermond als volgt: ‘Ieder weldenkende, voor wien het
huwelijk iets meer is dan een voorlopig samenleven, weet nu, wat hij van “Nora” te
denken heeft. Ons Roomsch Roermond toone geen smaak in zulke stukken te hebben’.
In een ingezonden stuk betuigde een abonnée van G.S. in de Nieuwe Koerier van 16
januari bijval: ‘Met volle instemming
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heb ik verleden donderdag in uw blad de veroordeling gelezen van de opvoering van
Nora’. De inzender constateert, dat reeds vaker omstreden stukken zijn opgevoerd
en dat er zelfs een voorstelling in dezelfde abonnementsserie ‘doorlopend plat van
taal en voordracht was, waarin tafereelen te aanschouwen werden gegeven, welke
de dames verlegen maakte, tot schamens toe, enkel reeds met hare aanwezigheid’.
De aanvallen van de Nieuwe Koerier op bepaalde voorstellingen in de ‘Groote
Societeit’ gaven veel stof tot gesprek in het kleine stadje en troffen zeer zeker de
vereniging ‘G.S.’ onaangenaam. De redactie van deze krant haastte zich dan ook in
een nawoord te verklaren, dat de integriteit van het bestuur van ‘G.S.’ boven elke
twijfel verheven was en dat bepaalde omstandigheden slechts tot bedoelde
voorstellingen hadden geleid.
‘G.S.’ zette haar werk voort. Nadat Albert Vogel reeds op 11 oktober 1911 ‘Cyrano
de Bergerac’ als solo-voordracht had gebracht, trad hij op 27 februari daaropvolgend
op met ‘De Passie van Onzen Heer’ van Cyriel Verschaeve. Ook in de volgende
jaren bleven de gezelschappen van Verkade en de ‘Tooneelvereeniging’ o.l.v.
Heyermans en Verkade voorstellingen te Roermond geven (onder meer ‘De Lijfgarde’
van Molnar met Julia Cuypers en Verkade in de hoofdrollen). ‘Het Tooneel’ van
Willem Royaards bleef tot in de oorlogsjaren voorstellingen verzorgen, zoals werken
van Jan Fabricius: ‘Dolle Hans’ en ‘De Distel’.
In 1916 ging bovendien de Vereniging ‘Geloof en Wetenschap’ zich bezig houden
met het engageren van beroepsgezelschappen. Op 21 mei 1916 nodigde ‘Geloof en
Wetenschap’ Vincent Berghegge uit voor een letterkundige voordrachtsavond in het
Christoffelhuis. Vincent Berghegge (in 1877 te Tilburg geboren) was jaren als
regisseur bij het amateurtoneel werkzaam geweest, voordat hij in 1912 een aantal
gastrollen vertolkte bij de ‘Nederlandsche Tooneelvereeniging’. Hij werd in 1916
uitgenodigd om de rol van St. Servaas te vertolken in ‘De legende van St. Servaas’
van Chr. Mertz, geschreven voor de Heiligdomsvaart te Maastricht. Het was op deze
voordrachtsavond, dat hij fragmenten voordroeg uit ‘De legende van St. Servaas’
naast fragmenten uit Vondel's ‘Lucifer’.
Vincent Berghegge had één ideaal: het brengen van goed katholiek toneel,
gelijkwaardig aan het overige beroepstoneel in Nederland. Tot dit doel richtte hij in
1916 het ‘Tooneelgezelschap Vincent Berghegge van Valkenburg’ op, speciaal ter
bespeling van het openluchttheater aldaar, dat hij wilde maken tot een ‘tempel van
Roomsche tooneelkunst’. Op 19 november 1916 brengt dit gezelschap - wederom
op uitnodiging van ‘Geloof en Wetenschap’ - in het Christoffelhuis - dat als
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het ware de katholieke tegenhanger werd van het gebouw G.S. - een voorstelling van
‘Pilatus’ van F. Frencken, met Berghegge in de titelrol en Cor Hermus als Ibrahim.
De ‘Vereeniging G.S.’ ging door met het organiseren van voorstellingen.
Vermeldenswaard zijn nog het optreden van Marcel Barger - Pierrot Chansonnier bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het ‘Natuuren Letterkundig Genootschap’
met Rosa Spier als solo-harpiste en Willy Corsari aan de vleugel, en een opvoering
van de ‘Comédie française’ op 15 mei 1918 van ‘La Charette Anglaise’ van L.
Verneuil, volgens onze gegevens de eerste en tevens laatste voorstelling in het Frans
in de twintigste eeuw te Roermond. Nieuwe groepen, die sedert 1918 te Roermond
spelen zijn ‘Het Intieme Tooneel’ o.l.v. Frits Bouwmeester en het
‘Bouwmeester-tooneel’ met L. Bouwmeester, Piet te Nuyl, Willem Ruys en M. van
Ollefen. ‘Geloof en Wetenschap’ haalde in oktober 1918 ‘Het Rotterdamsch Tooneel’
naar Roermond voor een opvoering van ‘Beatrijs’ van Felix Rutten, onder regie van
M. van Eysden met Alida Klein in de titelrol. ‘Een stuk, dat een parel is’, aldus de
Nieuwe Koerier, ‘onder de toneelwerken van Nederlandse oorsprong en het grootste
sierraad van het Katholieke tooneel’. Het is duidelijk dat ‘Geloof en Wetenschap’
de grote tegenhanger was geworden van de ‘Ver. G.S.’ en het ‘Natuur- en Letterkundig
Genootschap’. In de nu volgende twintig jaar beijverde ‘Geloof en Wetenschap’ zich
- gedreven door pastorale zorg - de Roermondse toeschouwers te vrijwaren van het
gevaarlijke onroomse toneel.
Van regelmatige activiteiten buiten Maastricht en Roermond is in de negentiende
eeuw nauwelijks sprake. In Echt, Sittard en Venlo traden wel eens rondreizende
troepen op - zoals het ‘Salon des Varietés’ van A.J. Bakker in februari 1863 - maar
zij voegden niets wezenlijks toe aan de ontwikkeling zoals deze zich in Maastricht
en Roermond voltrok. Over het algemeen hebben we hier te doen met kermistoneel
en -attracties. In een schouwburg - tent op markt of dorpsplein - werden daar - zolang
er publiek kwam - voorstellingen gegeven, variërend van enkele dagen tot een week
of zelfs nog langer. Deze groepen traden op onder goed klinkende namen: ‘Theater
Bakker’, ‘Theater van de Bergh’, ‘Possen Ensemble’, ‘Melichini's Variété en
Specialiteiten Theater’ (de directeur heette C. Melich). Te Venlo - de groep zou
overigens vrijwel alle Limburgse steden aan doen - werd in augustus 1870 op de
markt een grote ‘Griechisch-Römische Halle’ opgericht, waarin vier weken lang een
bont spektakel werd vertoond: ‘De Executie van Maria Stuart’, met Bengaals vuur
verlicht, alsmede ‘Een personen - theater, een galerie van leevende beelden uit de
Mythologie’ met als hoofdmoot ‘De Roovers
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in Westerwoud of Wederzien baart vreugde’, theaterstuk in vijf akten.
In de aankondiging werd uitdrukkelijk vermeld ‘Ik kan het geëerde publiek dezer
stad en omstreken de stelligste verzekering geven, dat mijn levende beelden, zonder
aanstoot der zedelijkheid, door iedereen kunnen bezichtigd worden’. Deze verklaring
werd natuurlijk niet zo maar toegevoegd. De exploitant wist wellicht uit eigen
ervaring, dat verdacht worden van ‘aanstoot van de zedelijkheid’ in vele gemeenten
een boycot zou kunnen betekenen. Van de mening van de gemiddelde burger over
het moderne theater leverde het gebeuren op de kermis te Heerlen in 1883 een
voorbeeld. Bij gelegenheid van de winterkermis in genoemd jaar werd te Heerlen
een voorstelling gegeven door een gezelschap onder directie van Madame van den
Berghe van ‘Het leven der gravin Genoveva, geboren Hertogin van Brabant, Groot
Ridderschouwspel met zang in 7 akten van Lievermann. Vanaf het vertrek tot het
paradebed. ‘Blijkens het programma was het een familiegezelschap, want de rollen
werden beurtelings vertolkt door de heer of door madame Van den Berghe of door
mej. Van den Berghe. Blijkens ingezonden stukken in de Limburger Courier van 27
november 1883 veroorzaakte het opvoeren van dit stuk nogal deining. Namens dertig
ingezetenen van Heerlen schreef J.J. Eyck, onderwijzer, bitter teleurgesteld te zijn
en hij verklaarde zich onomwonden tegenstander van het hedendaagse wufte toneel.
Hij schreef: ‘Uitgelokt door den schoonen titel van Genoveva - onder dien titel heb
ik eens een zielverheffend treurspel gelezen - begaven wij ons naar de tooneelzaal
in de goede meening daar een genotvollen kermis-avond te zullen doorbrengen.
Mijne verwachting staat hoog gespannen: ik meen getuige te zullen zijn van een
hartroerend schouwspel; van een afscheid, eener brave, kuische echtvrouw waardig.
Maar ja! Ik heb mij misrekend. Evenals eene lichtzinnige, wellustige, Tingel-Tangel
dame 't zou doen, scheidt de kuise Genoveva van haren trouwen gemaal, onder... het
zingen van een uiterst zinnelijk lied op een kus! Is dat christelijke huwelijkstrouw
vertonen?’ Tot zover dit citaat. Het hele lied overigens, waar op gedoeld werd en dat
als ‘uiterst zinnelijk’ werd betiteld, bevat de slotzin:
Ade mein Lieb, ade mein Lieb
Noch einen Kuss mir gib.

De in deze tijd opgevoerde stukken zijn inderdaad hartroerende schouwspelen en
over het algemeen kan men deze kermisstukken het beste typeren als
‘tover-kijk-stukken’: veel kunst en vliegwerk, Bengaals vuur in overvloed, geesten
en engelen, zang en dans. Kortom naïeve voorstellingen, kinderlijk van geest, met
meestal een duidelijke ‘zedelijke
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strekking’. De avond werd meestal besloten met een dolle klucht, waarin de volkse
humor hoogtij vierde. Ook de ‘Franse pantomime’ was zeer in trek evenals populaire
bewerkingen van bekende opera's (met de nadruk op én populair én bewerking),
waarbij ‘de Barbier van Sevilla’ favoriet was. Na het gereedkomen van de Concertzaal
te Heerlen (het tegenwoordige Scala-theater) op 27 September 1896 werden
beurtelings door de ‘Harmonie St. Caecilia’ en de ‘Zangvereniging St. Pancratius’
op gezette tijden (twee à drie keer per jaar bij hoogtijdagen) opera- en operettegroepen
uit Aken en rondreizende groepen uit Nederland geëngageerd met de successtukken
‘Twee Wezen’, ‘De voddenraper van Parijs’, ‘De verschoppeling’, e.a.
In het begin van de 20e eeuw begon ook de zuid-oosthoek van Nederlands-Limburg
meer aandacht aan het theater te besteden, waarbij men zich primair richtte op het
theater te Aken. Na 1910 trad in de grotere plaatsen in voorjaar en zomer - meestal
tijdens de kermisdagen in een tent - het ‘Hollandsch Tooneelgezelschap’ op. Het
was een gelegenheidsgezelschap samengesteld uit artiesten uit verschillende
gezelschappen: Marie Kley (‘Rotterdamsch Gezelschap’), Willy de Heer
(‘Toneelvereeniging’), Marie Haspels (‘Toneelvereeniging’), Mary Beekman
(‘Brondgeest Ensemble’), Miny Bos (‘Grand Théatre’), Louis de Bree (‘de
Hagespelers’), Ad Verzijl (‘Koninklijke Vlaamsche Schouwburg’), A. de Haas
(‘Grand Théatre’), enz. Zij speelden onder meer: ‘Jan Ongeluk’ (Oscar Blumenthal),
‘De big van het 168ste’ (Mauering Eon), ‘Een koningrijk voor een zoon’ (Moser).
Deze groepen formeerden zich teneinde de tijd tussen de winterseizoenen te
overbruggen en aldus een inkomen te verwerven.
Wanneer wij de tournee's van een aantal gezelschappen in onze Limburgse steden
nader bekijken - waar in een paar maanden door dezelfde groep zestien verschillende
stukken werden opgevoerd - dan moeten we concluderen, dat we de acteurs niet te
streng mogen beoordelen. Niet alleen moesten ze veel rollen verwerken en van buiten
leren, maar ook was hun leven zo jachtig dat ze zelden de nodige rust hadden om
een rol zorgvuldig te bestuderen. De reizende groepen reisden inderdaad continu.
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Bijzonderheden over de beoefening van de toneelkunst
Het aanzien en ook de positie van de beroepstoneelspeler is in de hier behandelde
periode uiteraard in geen enkel opzicht te vergelijken met de positie van de
beroepsacteurs in onze dagen. Zij droegen in die tijd nog de doem mee, die hen al
eeuwen begeleid had: de beroepsspeler, die op het toneel alles speelde waar maar
geld mee te verdienen was of anders gezegd: die alles speelde teneinde de mensen
te behagen. En aangezien de smaak van het publiek op z'n zachtst uitgedrukt zeer
middelmatig was, om niet te zeggen grof, was ook de speler vaak middelmatig en
grof.
Het toneelspelen als beroep is in feite zo oud als de theatergeschiedenis: de
ronddolende mime-groepen in de oudheid, de troubadours - rondreizende speellieden
- in de vroege Middeleeuwen, de rondreizende clerici, die, uiteraard tegen betaling
of tegen kost en inwoning, mysteriespelen opvoerden, de huis- en hoftoneelspelers
van de seigneuriale huishoudingen en aan de hoven van de vorsten en tenslotte in de
17e en 18e eeuw de komediantengroepen in de legertros van soldaten en de langs
kermissen rondreizende komedianten. Tot het einde van de 18e eeuw worden ze over
het algemeen op een lijn gesteld met zwervers, kermisklanten, vagebonden (Moeder,
hou je dochter binnenshuis, de komedianten zijn er), uitgezonderd enkele topspelers,
die de bescherming genoten van de koningshoven en van de adel.
De Kerk had een afkeer van de komedianten. Wellicht dat hun levenswandel daar
wel aanleiding toe gaf. Bovendien werden zij er van verdacht een vreemde leer aan
te hangen of uit te dragen. In ieder geval verbood de Kerk aan komedianten een
kerkelijke begrafenis te geven. Ook hun getuigenissen voor de rechtbank werden
vanwege hun beroep ‘behorende tot de groep comedianten’ als niet geloofwaardig
beschouwd. In de tweede helft van de 19e eeuw en ook nog in de eerste decennia
van de 20e eeuw stonden de beroepstoneelspelers evenmin hoog in aanzien, al werden
ze niet langer als vagebonden beschouwd. Vrouwen, die van een toneelgroep deel
uitmaakten, werden zonder meer verdacht van lichte zeden te zijn. Dat kan ook een
reden zijn, waarom de Kerk
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in Limburg nog in het tweede kwart van de 20e eeuw gemengd toneel - zeker voor
amateurs - als niet eerbaar, of op zijn minst als gevaarlijk en niet welgevoegelijk
beschouwde. Deze aarzeling wordt geïllustreerd door de omstandigheid, dat pas in
1934 voor het eerst aan een gemengde amateurtoneelvereniging toestemming verleend
werd het praedicaat R.K. te voeren, namelijk aan de ‘Beamtentoneelvereniging’ uit
Treebeek.
De spelers in de 19e eeuw kwamen - als het vak al niet in de familie werd beoefend
- uit wat men tegenwoordig zou noemen de kleine standen. De meesten konden
nauwelijks op enige opleiding of vorming bogen. Wat ze leerden, leerden ze in de
praktijk van de collega's. Daarin is slechts langzaam verbetering opgetreden. Een
kentering trad in, nadat op initiatief van het ‘Tooneelverbond voor Noord en
Zuid-Nederland’ in 1872 op bescheiden voet de Amsterdamsche Tooneelschool
geopend werd.
Jan ten Brink schreef hierover in 1889: ‘De Tooneelschool ging moedig aan den
arbeid, en volhardde nu reeds zeventien jaren, onder vele lotwisselingen,
onveranderlijk gehecht aan de Zeeuwsche leus: Luctor et Emergo. Verscheidene zeer
bekwame artisten, acteurs en actrices, die nu den bijval van een dankbaar publiek
oogstten, werden daar gevormd. De vooruitgang van onze tooneelspeelkunst, door
den beschaafderen toon en uitspraak der artisten, viel ieder in het oog. Mannen en
vrouwen van talent, die reeds in 1872 naam hadden als tooneelspelers, schenen in
de algemeene hervorming te deelen en spreidden nieuwe gaven ten toon’37.
Over de wijze van spelen in de jaren 1830-1870 zegt Jan ten Brink: ‘De kunst
onzer tooneelspelers bood weinig verkwikkelijks. Alles werd onnatuur, alles manier.
De alexandrijnen dreunen door de tooneelzalen met luidklinkende pathos; alles kwam
aan op de fluitendste keel- en borstgeluiden, op de somberste trillingen van bas of
bariton. Zonder eenige leiding volgden de tooneelkunstenaren elkander na, en zooals
gewoonlijk, werd de ene overdrijving gevolgd door de andere. De slechte
hebbelijkheden van kunstenaars, die aanleg toonden, werden vlijtiger nagevolgd dan
hunne goede hoedanigheden. Toeval, inspiratie of gril beslisten over de opvatting
der rollen, luid schreeuwen gold voor een redmiddel in nood. De toejuiching van
den engelenbak werd meestal de zedelijke steun van het publiek. Jonge minnaars,
die bij het afscheid van hunne Dulcinea's de zoldering deden weergalmen van hunne
wanhopige kreten, verraders, die zich met daemonisch gelach en ijzingwekkend
gegier van hun prooi meester maakten, werden met donderenden bijval beloond’.
Ook in het Nederlandsch Tooneel38 vinden we een aantal bijzonderheden over
voorstellingen in die dagen. ‘De uitspraak van sommige ac-
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teurs was slecht, dialectisch, of ze spraken zo snel, dat ze niet te volgen waren. Ook
wordt geconstateerd, dat de spelers vaak niet zeker waren van hun tekst. Het gebeurde,
dat de spelers (ook de allerbesten) naar het souffleurshok toegingen en luid roepend
of door het stampen op de vloer om tekst vroegen. Het historisch drama en het grote
melo-drama kreeg een zekere ruwheid in dictie en actie: breed-gebarend en de nadruk
leggend op woorden als “waereld”, “kaerel” of op alle mogelijke “lijke”: menselijke,
kinderlijke, mannelijke, sterfelijke, werd de tekst over het voetlicht gebracht. Daarbij
kwam’, aldus Jan ten Brink39, ‘de taal, die den acteurs in de mond werd gelegd. De
voornaamwoorden: gij en gijlieden maakten de dialoog onmogelijk en bespottelijk.
Het zachtere je of jij, het ruwere jou zouden voor geen prijs door de acteurs gebruikt
zijn, daar ze het zelden niet deftig genoeg vonden, als ze met de “kleis” spraken, dat
wil zeggen, als ze den pathetischen tooneeltoon aansloegen. Eene der redenen, waarom
het blijspel “De Nichten” van Helvetius van den Bergh in 1841 werd afgekeurd, lag
in het gebruik van je en jij’.
Eerst na 1875 - met het naturalisme - kwam het streven naar natuurlijkheid op de
voorgrond, waarbij bij de tekstzegging vooral de nadruk werd gelegd op het
verstandelijk analyserend begrijpen en doen begrijpen van de inhoud. De worsteling
tussen natuurlijkheid van zeggen en het declameren op het toneel bleef - vooral bij
de amateurs - zeer lang bestaan. Bovendien spraken de acteurs nooit rechtstreeks
tegen elkaar op het toneel. Ze voerden geen dialoog, maar richtten zich steeds
rechtstreeks tot het publiek. We hebben hier te doen met een opvatting, die lange tijd
opgang heeft gemaakt in de toneelwereld, het z.g. frontalisme, dat stamt van de
conventies van het klassieke hoftoneel, waarbij de toneelspeler zich met volkomen
verwaarlozing van de eisen van de schijnwerkelijkheid van het toneel, onmiddellijk
tot het publiek wendt. Hij spreekt als het ware met woord en gebaar het publiek toe
en hij vermijdt niet slechts het publiek de rug toe te keren, maar hij legt er met alle
middelen de nadruk op, dat de hele handeling een zuivere fictie is, een
vermakelijkheid, opgevoerd volgens tevoren overeengekomen regels. Door de
accentuering van het toneel, de omlijsting, het voetlicht en voetstuk duidt het toneel
aan, dat het een hoogst kunstmatige, speciaal bestelde aangelegenheid is. Bij de regie
werd er vooral op gelet, dat de personen niet te lang op eenzelfde plek bleven staan.
Opstaan en van plaats verwisselen werd veelvuldig - ook door de auteur zelf in zijn
tekst - aangegeven. Bij het eind van het bedrijf moesten de belangrijkste medespelers
zoveel mogelijk in één rij voor op het toneel staan, terwijl de conventionele
mise-en-scène zich grotendeels afspeelde rond het souffleurshok, op-de-sofa-links
of achter-de-tafel in het midden.
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Het naturalistische toneel bedoelt het tegenovergestelde van de frontaliteit, in haar
poging de handelingen zò weer te geven, dat men de indruk krijgt, dat de acteurs bij
toeval en bij verrassing zijn betrapt, daarbij de ficties en conventies van het toneel
tot een minimum terugbrengend. Het naturalistisch toneel is niets anders dan de weg
naar het meer intieme toneel, naar de verinnerlijking van de dramatische conflicten
en naar een onmiddellijk contact tussen acteur en publiek.
De zalen, waarin gespeeld werd - zelfs vele z.g. schouwburgen - hadden over het
algemeen nauwelijks enige voorziening voor toneel. Een Bühne ontbrak zelfs meestal,
om over andere technische voorzieningen nog maar niet te spreken. Was er een
speelplan, dan werd een oppervlakte van 4 × 3 meter al als een grote luxe beschouwd.
Op de dorpen, waar meestal in het schoollokaal werd gespeeld, werd volstaan met
een aantal over biertonnen gelegde planken. Het décor was over het algemeen simpel.
Het achterdoek was een beschilderd, gesloten geheel, met aanduidingen naar behoefte.
Voor een klassiek of pseudo-klassiek drama stelde het toneel een niet nader te
definiëren paleis of patriciërshuis voor; bij een burgerlijk drama, comedie of klucht
eenzelfde huiskamer. Schoorsteenmantel, kasten, boekenkast, klokken, schilderijen,
ramen, deuren, alles werd geschilderd op achterdoek of zijcoulissen. Bij exterieure
locaties vormde een geschilderd bos of park - compleet met zwanen in de vijver - de
achtergrond. Op het toneel stond alleen het stringent nodige voor actie, verder was
het toneel leeg. De acteurs kwamen op en verlieten het toneel via de doorgangen in
de coulissen. Een achteropgang kwam zelden voor en zo er in een huiskamer weleens
een echte deur was aangebracht, vormde deze vaak een bron van moeilijkheden,
omdat menig acteur of actrice de deur weleens naar de verkeerde kant probeerde
open te draaien en zich ten einde raad dan maar door de kier naar buiten of naar
binnen wrong.
In Limburg was de geschetste situatie zelfs na de tweede wereldoorlog nauwelijks
verbeterd. De verlichting en verwarming van de lokaliteiten en zalen was
problematisch. Tot 1860 werden toneel en zaal verlicht door kaarsen, smeerpotten
met pitten van katoen in kaarsenvet, daarna ook met petroleum of olielampen en
gasvlammetjes. Olielampen en bakken met kaarsenvet vormden het voetlicht. Indien
bepaalde toneeleffecten zulks vereisten, werden er ook weleens lampen opgehangen
of door personen vastgehouden tussen de coulissen. Zelfs in de Maastrichtse
schouwburg was de situatie niet anders. Olterdissen vertelt, hoe als de voorstelling
begon, de lampenist Kuyte van achter het gordijn op zijn knieën kruipend één voor
één de lichtbakken van het voetlicht kwam aansteken en dat was dan het bewijs dat
de voorstelling begon. Be-
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zoekers, die op het nippertje binnenkwamen vroegen, of Kuyte al geweest was en
dan wisten ze genoeg40.
De verwarming werd geleverd door een grote kolenkachel midden of achter in de
zaal. Bezoekers, die ver van deze warmtebron zaten, klaagden weleens over kou en
haastten zich in de pauze naar de kachel om zich te warmen. Weer anderen, die er
vlak bij zaten, werden half gebraden. Het kon ook gebeuren, dat de kachel het slecht
deed en dan was het klimaat verre van plezierig. Een garderobe was in de meeste
zalen dan ook niet zelden een overbodige luxe. Een verbetering van de
toneelverlichting - althans in de stad - trad op na 1860, toen het gas zijn intrede deed.
In Roermond kwam in 1861 de gasfabriek gereed en op het einde van de zestiger
jaren werd het toneel door gasvlammetjes verlicht.
Deze situatie duurde tot het begin van de 20e eeuw. In de recensie in De
Roermondenaar van 21 november 1908 bij de opvoering van ‘De Regimentskinderen’
door de ‘Roermondse Zang en Muziekvereniging’ vermeldde de krant als
bijzonderheid: ‘Eene groote verbetering was het voetlicht voor het tooneel, alwaar
de vroegere gasvlammetjes zijn vervangen door een achttal flinke gasgloeilichten’.
Het electrische licht gaf aan het toneel een nieuw aanzicht, maar dan zijn we al een
eind in de 20e eeuw. De schouwburg te Maastricht kreeg in 1912 electrische
verlichting, terwijl het platteland eerst in de twintiger jaren aan de beurt was.
Aangezien het platteland geen beschikking had over gas - veel dorpen werden eerst
na 1960 op het gasnet aangesloten - werd juist daar de komst van de electrische
verlichting met vreugde en bewondering ontvangen. Zo vermeldde het Limburgsch
Dagblad bij een verslag van de opvoering van ‘De Hemelnar’ door het ‘Zuid
Limburgsch Tooneel’ op 21 december 1924 op Ravensbosch te Valkenburg: ‘De
verlichting (elektrische) voldeed uitstekend en gaf door haar veelkleurige afwisseling
een heerlijk schoonen aanblik’.
De verwarming van de zalen bleef veel langer een probleem. De schouwburg te
Maastricht kreeg in 1921 centrale verwarming. Als zo de situatie was in de zaal en
op het toneel, dan kunnen we ons voorstellen, dat de accomodatie achter het toneel
en in de kleedkamers nog veel miserabeler was. De kleedkamers waren niet of heel
slecht verwarmd en verlicht, was- en toiletaccomodatie was er nauwelijks, de ventilatie
was erbarmelijk. Wanneer we daar nog bijvoegen, dat het reizen in die dagen moeilijk
was en de verbindingen slecht waren, dan ligt de conclusie voor de hand, dat aan de
acteurs zeer zware eisen werden gesteld.
De voorstellingen begonnen gewoonlijk om 6 uur. In de zeventiger jaren meestal
om 7 uur. Het publiek wilde waar voor zijn geld en de
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voorstellingen duurden dan ook gewoonlijk vier uur. Als het hoofdstuk een groot
drama of melo-drama was - wat veelal het geval was - volgden er altijd één of meer
vaudevilles in één bedrijf of één of meer kluchten. De toeschouwers wilden namelijk
hun favoriete acteurs en actrices ook zien in een vrolijker omgeving. Soms werden
er éénakters opgevoerd, afgewisseld met komische voordrachten, terwijl opluistering
met een concert van harmonie, fanfare of zangvereniging met een aantal blijspelen
ook zeer gebruikelijk was.
Aan de bezoekers werd geadviseerd hun gereserveerde plaatsen een half uur tot
een uur van te voren in te nemen, want anders kon de directie de gereserveerde
plaatsen niet garanderen.
In Maastricht was het niet ongebruikelijk, dat sommige families al om vier uur
naar de kemedie toegingen om een goede plaats te hebben. Volgens De Volksvriend
waren bij de voorstelling van ‘De letste Schlaag’ van Seipgens op 21 januari 1872
te Roermond ruim één uur vóór de aanvang van de voorstelling (rond 5 uur) alle
plaatsen - tot de laatste stoel - bezet. Het ligt voor de hand, dat een volgepropte zaal,
brandende gas- en olieverlichting, alsmede een brandende kachel, moeilijkheden
opleverden voor de ventilatie. In de annonce voor de voorstelling van ‘De Letste
Schlaag’ op 4 februari 1872 werd dan ook uitdrukkelijk aangekondigd, dat
maatregelen waren getroffen teneinde verlichting en ventilatie te verbeteren. Tijdens
de vier uur durende voorstelling werd uiteraard ook het een en ander genuttigd, hetzij
onder het stuk, hetzij in de pauze. De pauze liep wel eens uit tot dertig minuten en
menigeen nam de gelegenheid waar om dan ofwel in de foyer ofwel in een van de
café's in de buurt een aantal pilsjes naar binnen te werken.
Overal, waar toneelvoorstellingen gegeven werden, waren maatregelen nodig tot
handhaving van de publieke orde en veiligheid. Reeds vroeg in de 19e eeuw werd
daarmede een aanvang gemaakt. Zo werd voor de Haagsche Schouwburg onder meer
bepaald, dat een acteur, die dronken of beneveld op het toneel verscheen of op andere
wijze de voorstelling verstoorde, gestraft werd met een vrijheidsstraf van één of twee
dagen. Als hij tijdens die tijd moest optreden, mocht hij de gevangenis uit, maar
moest zich na afloop van de voorstelling weer onmiddellijk melden. Een verordening
van 27 april 1842 bepaalde, dat twee politieagenten aanwezig moesten zijn in de
lobby vóór de voorstelling om opstoppingen en demonstraties te voorkomen, alsmede
om toezicht te houden op het aan- en afrijden van de koetsen.
Na het halen van het doek moest één van deze agenten plaats nemen tussen de
coulissen om te verhinderen, dat niet-acteurs het toneel be-
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traden, de ander in de engelenbak om de orde te handhaven. Kinderen onder vier
jaar en honden werden in het theater niet toegelaten. Een discussie of een
woordenwisseling tussen acteurs en toeschouwers was niet toegestaan, alsmede ook
het voorlezen van teksten of boodschappen, die door toeschouwers op het toneel
werden geworpen. De acteur, die dit verbod overtrad, werd gestraft met een boete
van 25 tot 50 gulden. Ook was het de acteurs niet toegestaan, dat zij zich op enigerlei
wijze tot de dirigent of tot de leden van het orkest richtten. Ook mochten de acteurs
- op straffe van grote boetes - zich op geen enkele wijze bemoeien met ruzies,
twistgesprekken of vechtpartijen in de zaal. Ook als ze persoonlijk op ergerlijke wijze
beledigd werden, moesten ze hun mond houden.
De noodzaak tot het nemen van deze maatregelen geeft aan wat zich in de vorige
eeuw in de toneelzalen afspeelde en op welke wijze het publiek met stuk en spel
meeleefde. Ook in Limburg treffen we in een aantal gemeenten verordeningen op
de openbare vermakelijkheden aan. De Plaatselijke Verordeningen en Reglementen
van Policie voor de stad Roermond van 9 mei en 27 juli 1849 bevatten onder meer
de navolgende artikelen:
Art. 10 Rondreizende personen.
Het is aan alle rondreizende personen, welke het bedrijf uitoefenen van den
goochelaar, muzijkant, liedjeszanger, of in het algemeen eenige kunstenarij, vreemde
dieren of andere tot hun bedrijf behoorende voorwerpen vertoonen, verboden
voorstellingen of vertooningen op openbare plaatsen te geven, zonder daartoe vooraf
toestemming van het plaatselijk Bestuur te hebben verkregen.
Art. 12 Openbare vermakelijkheden.
Geene vermakelijkheden als tooneel- of kunstvertooningen, muzijkvereenigingen,
danspartijen, zullen op openbare plaatsen mogen worden gegeven of gehouden zonder
bekomen verlof van den Commissaris van Policie.
Art. 14 Het is verboden ter gelegenheid van maskeraden zich in het gewaad of
met onderscheidingsteekenen van overheidspersonen, krijgslieden en geestelijke
personen te vertoonen.
Ook is het verboden eenige op openbaar gezag aangestelde ligchamen of
ambtenaren voor te stellen.
Maastricht kende als enige stad in Limburg met een echte schouwburg een
verordening, die in hoofdzaak op deze schouwburg was toegespitst. Deze verordening
op de schouwburgen en toneelvoorstellingen binnen de gemeente Maastricht,
vastgesteld door de Raad van de stad op 15 februari 1877, bepaalde onder meer, dat:
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- Geen gebouw tot het geven van voorstellingen mocht worden gebruikt zonder
dat het daarvoor door de burgemeester geschikt was verklaard.
- Geen toneelopvoeringen voor het publiek mochten plaats hebben, tenzij door
de directeur van het betrokken gezelschap aan de burgemeester het libretto van
het op te voeren stuk, tweemaal 24 uren te voren, werd overgelegd.
Oordeelde de burgemeester dat het op te voeren stuk als geheel of in onderdelen
strijdig was met de openbare orde of de goede zeden, dan kon hij de opvoering
verbieden.
Dat zulks in Maastricht nog al eens gebeurde werd reeds eerder geconstateerd.
- De bepaling omtrent de orde tijdens de voorstellingen komen in grote lijnen
overeen met de Haagse verordeningen.
Met name wordt genoemd: het tijdens de voorstellingen overluid spreken of op
enige wijze stoornis voor tonelisten en toeschouwers verwekken; het houden
van redewisselingen met de tonelisten.
Ook werd verboden voor de aanvang der voorstelling, gedurende de pauzen en
na afloop in de toneelzaal luidruchtigheden te plegen of op enigerhande wijze
de orde te storen.
Ook aan de in Limburg nogal gebruikelijke gewoonte, dat de mannen in het
openbaar hun hoed ophielden, wordt een einde gemaakt door uitdrukkelijk te
stellen, dat iedere mannelijke toeschouwer verplicht was zich gedurende de
voorstelling ongedekt te houden.
- Ook het roken in de schouwburgzaal werd uitdrukkelijk verboden.

Laatstgenoemde bepaling, alsmede andere voorzieningen tegen brand, waren bepaald
niet overbodig. Herhaaldelijk waren er schouwburgbranden ontstaan met noodlottige
afloop. De brand van de Amsterdamse schouwburg, op de avond van 11 mei 1772
waarbij achttien doden vielen, had diepe indruk gemaakt41. De brand was ontstaan
tijdens een voorstelling van de Vlaamse Opera ‘De deserteur van Monsigny’, door
oververhitting van het smeer van de verlichting tussen de coulissen. Een toneelknecht,
die een kleine vlam ontdekte in een van de smeerkokers, goot er water in om de vlam
te blussen. Toen het water zich echter met de vloeibare smeer vermengde en er lucht
bijkwam schoot een grote vlam omhoog en raakte het licht ontvlambare decor in
brand. In minder dan tien minuten sloegen de vlammen uit het dak.
Het brandgevaar op het toneel was inderdaad ongelooflijk groot. De
toneelverlichting bestond - zoals we reeds zagen - uit een groot aantal ronde
smeerkokers met pitten, zowel voor het voetlicht als tussen de
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coulissen. Voor aanvullende verlichting zorgden een aantal hangblakers,
kaarsenluchters en later olielampen. Verduistering van het toneel gebeurde door de
smeerkokers af te sluiten met een met blik beslagen houten schijf of door draaibare
kokers te gebruiken, die alleen omgedraaid behoefden te worden om het toneel te
verdonkeren. Vooral bij het verduisteren was het gevaar voor oververhitting groot
en het uitermate brandbare decor van hout en linnen vormde een uitstekend voedsel
voor het vuur.
Al deze verlichtingsproblemen bleven gedurende de gehele 19e eeuw bestaan en
het aantal doden bij schouwburgbranden was niet onaanzienlijk. Grote
schouwburgbranden vonden er in het laatste kwart der 19e eeuw onder meer plaats
te Nice en Wenen (1872), Ringtheater Wenen met 917 doden in 1881, de Opéra
Comique te Parijs met enige honderden doden in 1887, de Bazar te Parijs met 150
doden in 1897. Na al deze branden laaiden de discussies in de Raad te Maastricht
over de brandveiligheid van de schouwburg telkens weer op. Ondanks een aantal
maatregelen - brandtrappen aan de noord- en zuidzijde van het gebouw - bleef de
brandbeveiliging moeilijk, aangezien de toneelzaal elf meter boven de begane grond
was gelegen. In zijn brochure ‘De Schouwburg Questie te Maastricht’42 noemde J.
de Wit de schouwburg een behoorlijk in gereedheid gebrachte brandstapel. Na de
catastrofale schouwburgbrand in Chicago in 1904 (met 600 doden) werd de
Maastrichtse schouwburg van 20 januari 1904 tot 9 oktober 1905 op last van de
burgemeester gesloten ‘op grond van gevaar voor ongelukken en paniek’.
Ook in Roermond gingen regelmatig stemmen op om te wijzen op de geringe
brandveiligheid van de zaal van de ‘Grote Societeit’. In een ingezonden stuk in de
Maas- en Roerbode van 1 maart 1910 werd gewezen op de gevaarlijke toestand van
de zaal. ‘Het tooneel van de zaal G.S. is zoo klein en zoo miserabel met coulissen
en kleedkamers ingericht, dat het wegwerpen van één lucifer, het omstooten eener
lamp of kaars in één ogenblik het geheele tooneel zou in brand zetten; de mogelijkheid
bestaat, dat dan aanstonds de uitgang door het vuur zou worden aangetast en het
publiek zou beletten zijn heil langs den eenigen uitgang te bereiken. Mocht er
onverhoopt bij eene voorstelling, zoals b.v. bij Adam in Ballingschap, waarin nogal
met bengaalsch vuur wordt gewerkt, brand op het tooneel ontstaan, welk een
geweldige paniek zou er niet aanstonds plaats vinden, welk een algemeen dringen,
naar de ééne trap, naar vlak bij den uitgang van het tooneel, die het vuur en den rook
nog langs die kant zou uitblazen’.
Als zo de toestand was van het theater te Maastricht en te Roermond - de enige
steden in Limburg waar men van een theatertraditie kan spre-
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ken - dan ligt het voor de hand, dat de situatie in de overige plaatsen en gemeenten
niet minder zorgelijk was. De zalen zelf, de technische outillage van het toneel en
het speelplan, de verlichting, de verwarming, de accommodatieruimten voor de
spelers en speelsters, kortom alles wat met theaterbouw en theatertechniek in Limburg
te maken had, bleef zelfs tot na de tweede wereldoorlog problematisch, om niet te
zeggen zorgelijk.
De keuze van het repertoire, dat in de hier behandelde periode ook Franse,
Scandinavische, Engelse en somtijds ook Noord-Nederlandse stukken omvatte, werd
van de zijde van de geestelijkheid en de katholieke pers nauwlettend gadegeslagen;
een aantal van de gekozen werken werden door hen ervaren als zijnde in strijd met
de geldende zedelijke normen en de heersende sociale en maatschappelijke
opvattingen.
In zijn boek ‘Mens, gemeenschap en maatschappij in de toneelletterkunde van
Zuid-Nederland, 1815-1914’, gaat Carlos Tindemans43 uitvoerig in op deze
opvattingen in de Zuid-Nederlandse toneelletterkunde en geeft hij een systematische
analyse van de thematiek van het realistisch-burgerlijk drama, waardoor de bezwaren
tegen de bovengenoemde toneelgenres van een aantal groeperingen worden verklaard
en aannemelijk gemaakt. De gemeenschap in de Zuidelijke Nederlanden - waar ten
deze ook Limburg toe gerekend mag worden - bestaat, aldus Tindemans, uit een
groep mensen, die bepaald wordt door homogeniteit in denken en streven, in optreden
en handelen. Kenmerkend voor deze gemeenschap is het superioriteitsgevoel van de
groep burgerlijk-gezinde mensen, die hun ethische beginselen als de enig juiste naar
voren schuiven en waarvan zij dientengevolge verwachten, dat deze dan ook door
de gehele maatschappij gevolgd worden. Problemen en conflicten ontstaan als
bepaalde niet-burgerlijke groepen (in Maastricht en Roermond vooral de
liberaal-gezinden) een andere houding aannemen of andere denkbeelden voorstaan,
die ze in woord en geschrift ook naar buiten uitdragen en zich bijgevolg niet willen
conformeren aan de door de burgerlijke meerderheid collectief-gedeelde opvattingen
en denkbeelden.
Dit geldt ook voor het toneel. In repertoirekeuze ontstaat derhalve verscheidenheid,
afhankelijk van de geestesgesteldheid van de optredende of de uitnodigende groep,
m.a.w. er ontstaat een repertoire, geapprecieerd door een bepaalde bovenlaag en een
repertoire, dat door de grote burgerlijke massa als het hare wordt erkend, bewonderd
en bevorderd. Zie hier de verklaring voor de theater-rellen rond het optreden van een
aantal toneelgroepen met een aantal stukken te Maastricht en Roermond.
Naast het Franse repertoire dat in de 19e eeuw ook veelvuldig door
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het amateurtoneel werd gespeeld, ontstond na 1880 belangstelling zowel voor het
Noord- als ook voor het Zuid-Nederlandse repertoire. Tot de in Limburg gespeelde
werken uit dit repertoire behoren de Belgische auteurs: D. Delcroix, H. Conscience,
Victor Driessens, E. van Goethem, P.F. van Kerckhoven, K. Ondereet, H. van Peene,
G. de Lattin en A. Slimbroeck; voor Nederland: Justus van Maurik, A.J.L. Landré,
Mendes da Costa, H.J. Schimmel, J.W. Hofdijk, W.G. Nouhuys, Rosier Faassen,
Van den Stempel, B.H. van Breemen, Glanor (pseudoniem van Hugo Beyerman),
enz. Dit repertoire nu sloot voor een groot deel aan bij de fundamenten van de
burgerlijke levenshouding en de burgerlijke ethische grondslagen van die tijd.
Hetzelfde kan gezegd worden van de werken van de veelschrijver Kotzebue, die we
eveneens veelvuldig aantreffen. De toneelspelen van de 19e eeuw zijn overwegend
burgerlijk d.w.z. ze zijn overwegend een afspiegeling van zeden en gebruiken van
het dagelijkse leven.
Het Vlaamsche Volk van 2 april 1871 vermeldde over het toneel in dit verband
het volgende. ‘Het tooneel dat - leerschool voor het volk en krachtige hefboom bij
het bevorderen van algemeene ontwikkeling en beschaving - voor het oog der
toeschouwers onophoudelijk het ideaal voeren moet, heeft daartoe echter als grondslag
te kiezen de maatschappij, binnen welke het zich beweegt, en moet om verstaan te
worden, de afspiegeling blijven van het volksleven’.
En op de tegenstelling tussen deze burgerlijke spelen en de Franse zedespelen en
komediën wordt gedoeld in het rapport van de jury van de driejaarlijkse Staatsprijs
(1885-1889): ‘Onze tooneeldichters huldigen geene zinnelijke liefde, geene
ongebondene hartstochten; vermijden onkiesche zetten of onkuische woordspelingen;
streelen geene overprikkelde, verwijfde zenuwen; verheffen geene eerezuil voor
gevallen vrouwen’44. ‘Doel en inhoud van het burgerlijk drama’, aldus Tindemans45,
‘blijven over een ruime periode merkwaardig gelijk. De auteurs wensen de motieven
te recruteren uit de sociologische realiteit van de eigen tijd, uitdrukking te geven aan
leven en streven, idealen en voorstellingen van een bepaalde denkwijze; en dit alles
in een toonaard die moraliserendverbeterend en pedagogisch-informatief wil zijn.
Dit burgerlijk toneel is een geëngageerd toneel, niet in de eerste plaats in een politieke
denkrichting, maar in een ethische gedragslijn. We kunnen er bovendien uit afleiden
dat, indien de bedoelingen van deze dramatiek wel kunnen worden gesitueerd als
hoofdzakelijk inherent aan een stand of klasse, de fundering minder vanuit deze
sociaal-maatschappelijke begrenzing ontstaat dan uit het groepsgevoel, dat unanimiteit
in denken en handelen omvat. Het sterk conserverende karakter van dit
communiteitsethos is er
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meteen verantwoordelijk voor dat deze tendens zo lang aanhoudt. Dat wijst op het
gesloten karakter van de Zuid-Nederlandse samenleving en de trage evolutie der
maatschappelijke structuur. Een rechtstreeks gevolg daarvan is het
immobiliteitskarakter van de 19e eeuwse toneelletterkunde’.
Deze conclusie geldt ook voor de historische en religieuze drama's en zelfs in
zekere mate voor de blijspelen in deze tijd. Want afgezien van de dolle kluchten,
waar de komiek centraal staat en die enkel willen ontspannen, hebben veel blijspelen
nog sterk sentimenteel-ontroerende elementen, waarbij nog steeds het moreel-ethische
karakter voorop staat. De Limburgse schrijvers die in deze periode voor het toneel
schreven, weken niet van deze algemene gedragsregels af met uitzondering van Emile
Seipgens. Zijn in 1871 in première gegane werk ‘De Letste Schlaag’ bevatte reeds
een scherpe hekeling van de manipulates bij de vrije verkiezingen in Limburg en een
aanval op het politieke bestel.
Jan ten Brink oordeelde als volgt over hem: ‘Emile Seipgens heeft het eerste de
Limburgsche zeden ten plattenlande door zijne kunst aanschouwelijk gemaakt. Een
geheel eigenaardig licht over Limburg en de Limburgers verspreidde deze schrandere
menschenkenner, toen hij in 1880 in het tijdschrift ‘Eigen Haard’ zijne novelle: ‘De
kapelaan van Bardelo. Tooneelen uit Limburg’, in het licht gaf. Zijn onderwerp was
zeer belangwekkend - een kapelaan, die, langzaam door twijfel ondermijnd, op zijn
sterfbed bekent niet te kunnen gelooven en de daarop woest uitbarstende
verontwaardiging der dorpelingen, die den overledene nog in zijne uitvaart hoonen.
In het tijdschrift ‘Nederland’ verschenen in 1885 ‘De Zwambroers’ en in 1886 ‘Rooien
Hannes’, twee schepppingen, die het klimmend meesterschap van dezen novellist
staven. De novelle ‘Rooien Hannes’, in den vorm van een volksdrama gebracht, heeft
in de eerste maanden van dit jaar (1889) een zeer heugelijke bijval gevonden. De
gegevens der novelle werden in het drama uitvoerig bewerkt en gaven stof tot eene
zeer aangrijpende verwikkeling. Ter wille van het drama moest het Limburgsche
dialekt worden geschrapt en werd daardoor de uitstekend gelukte persoon van Gekke
Manes een weinig ontlimburgd. Er is iets zeer ongemeens in dezen type, die met
zijne hoogst oorspronkelijke wijsbegeerte steeds gewoon was te zeggen: ‘Zuus-te
wâl, jungske! de waereld is onvolmaakt, daor is argens e fetske te veul of te weinig.
Meugelijk is 't maer zoo'n heel klein stofvezelke as veer zeen dansen in 'ne
zonnestroal. Dat mot God den Heer wâl vergèten höbben te maken of te veul
geschapen höbben!46
Het aanschouwelijk maken van de Limburgse zeden naar eigen inzicht, overtuiging
en persoonlijke interpretatie - waardoor hij in strijd
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kwam met de toen heersende ethische, sociale en maatschappelijke opvattingen heeft Emile Seipgens generaties lang in Limburg tot een outcast gemaakt en zeker
in zijn geboorteplaats Roermond, waar men hem “De Leste Schlaag” nu nog niet
vergeven heeft’.
Tindemans vatte de tendentie van het toneelspel in de periode tot 1920 als volgt
samen: ‘De toeschouwer moet niet alleen geamuseerd worden, hij moet vooral zijn
eigen omgeving, zijn eigen werkelijkheid voorgesteld krijgen. Hij moet zich kunnen
identificeren met de figuren op de scène. Een van de onmiddellijke resultaten van
deze bedoeling is dat we van een burgerlijk toneelspel in dubbele zin kunnen spreken:
1e. op de planken treden burgerlui op, die in hun levens- en denkwijze ernstig willen
genomen worden, en
2e. deze stukken worden voor burgermensen geschreven, die vóór de planken zitten
en die portretten van zich zelf bekijken, over zichzelf schreien of lachen en door
deze houding een eenheid construeren uit zichzelf en de planken.
Pas dan is het doel van de auteurs bereikt: een zedenschildering te leveren die tegelijk
een zedenverbeterende uitwerking heeft. De pedagogische bedoelingen worden
zonder veel moeite gerealiseerd; het nutskarakter van het toneel wordt duidelijk
verantwoord. Dit pedagogische karakter lijkt een van de voornaamste oorzaken van
de verspreiding van het “tooneelspel” te zijn geweest’47.
Voor Limburg geldt hetzelfde, wat de Vlaming E. Zetterman in 1848 reeds voor
Vlaanderen constateert48. ‘Zoo ons tooneel nu voor het volk geschikt wil zijn, moet
dat het kunnen verstaen en wil het tot zijn onderwijs dienen, dan moet het tot het
volksleven betrekking hebben’. En in het bijzonder geldt ook voor Limburg zijn
oordeel: ‘Ons volk heeft sedert eeuwen niet meer gelezen. Ons volk heeft sedert den
ondergang der Rederijkerskamers ook niet meer gedacht...; hoe eischt men nu dat
dit volk de stukken zou begrijpen, die de vrucht zijn van eeuwen arbeids, van eeuwen
beschavings... Men beginne dan met de snaren aen te slaen die het volk roeren kunnen;
men dringe tot in zijn leven; men doe op het tooneel wat H. Conscience in zoo menige
zijner geschriften heeft gedaen’.
Deze opvatting heeft inderdaad zeer lange tijd doorgewerkt bij de
verantwoordelijken voor het theater in Limburg. Bij de repertoirekeuze werd er naar
gestreefd tegemoet te komen aan de reële behoefte van het volk, waarbij vooropstond
het bekende en vertrouwde van de sociaalmaatschappelijke toestanden en
verhoudingen te bevestigen, althans zeker niet te schokken of zelfs maar daarmee in
strijd te komen. Deze keuze leverde dan ook voor de toeschouwers geen problemen
op, omdat ze bij
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voorbaat reeds bereid waren hiermee in te stemmen, omdat de probleemstelling
verliep volgens hun lijn van denken en handelen. Deze methode werkte determinerend
voor een groot aantal generaties, zowel bij de repertoirekeuze van de
amateurgezelschappen als ook bij de keuze van de uit te nodigen
beroepsgezelschappen en de op te voeren werken.
Zodra bij het theater een keuze gemaakt werd uit de buitenlandse of binnenlandse
dramatiek, die ontbindingsaspecten van de uniformiteit van de
sociaal-maatschappelijke en morele verhoudingen behandelde - hetgeen bij het
amateurtoneel tot 1950 zelden gebeurde - traden problemen en conflicten op. Zelfs
sociale desintegratie werd geïnterpreteerd als morele degeneratie.
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II
Toneel- en theaterleven van 1920 tot 1940
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Het amateurtoneel
De ontwikkeling van het amateurtoneel had - gelijk hiervóór beschreven - in de 19e
en in het begin van de 20e eeuw veel steun gevonden bij het publiek. Maar er waren
ook moeilijkheden. Eén daarvan was, dat door de geestelijkheid en door een deel
van de katholieke pers schouwburg en toneel als een gevaar voor de zedelijkheid en
voor het geloof gezien werden. Deze houding werd mede ingegeven door de
overweging, dat het toneel verband hield met liberale opvattingen en reeds daarom
met de grootste argwaan bezien en nauwlettend bewaakt moest worden. Dat deed
men dan ook. Het streven van het Nederlandse katholicisme naar vrijheid en het
herwinnen van het eigen karakter leidde echter langzaam tot een meer positieve
benadering van het toneel, waarbij sterk de nadruk werd gelegd op de eigen
verantwoordelijkheid van het Rooms Toneel en het verlangen naar voren kwam naar
eigen volwaardig Rooms beroepstoneel, dat gelijkwaardig zou zijn aan het overige
toneel in den lande.
Ongetwijfeld heeft het herleven van de toneeltraditie in de scholen en internaten
in Limburg een bijdrage geleverd tot het bevorderen van de katholieke emancipatie
en het positief waarderen van het theater in intellectuele kringen. Bij vele
leidinggevende personen in het geestelijke, sociale en culturele leven heerste
vooralsnog twijfel en wantrouwen en men bleef met argusogen de verrichtingen
zowel van het beroeps- als van het amateurtoneel volgen, waarbij ingrijpen bij
voorstellingen van hetzij de burgerlijke overheid bij beroepsvoorstellingen, hetzij
van de geestelijke overheid via de censor bij amateurspelen niet zeldzaam was. Het
was de clerus in Limburg tot na de tweede wereldoorlog verboden voorstellingen in
theaters bij te wonen, waarbij stilzwijgend een uitzondering werd gemaakt voor het
Openluchttheater te Valkenburg. Een uitvoerig dispuut is zelfs gevoerd over de vraag,
of het wenselijk was toneelrubrieken in de katholieke pers in te voeren, aangezien
hierdoor het zeer voorzichtige en tegenover het toneel gereserveerde publiek als het
ware uitgenodigd zou worden de schouwburg te bezoeken. Dit zou de uithuizigheid,
de weeldezucht, het wereldse onder de katholieken maar in de hand werken
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en ook zou er gevaar voor afstomping zijn, zowel bij recensenten als bij
schouwburgbezoekers1.
Al snel werd een stuk om inhoud of kleding aanstootgevend geacht voor katholieken
en gold het als ontoelaatbaar of werd het voor het overgrote deel van het katholieke
publiek als ongewenst en ongeschikt beschouwd. Voorafgaande inzage van
tekstboekjes en libretti door de burgemeester of het hoofd van politie was zelfs tot
na de tweede wereldoorlog regel in Limburg. Een kerkelijke censor bepaalde, welke
stukken al dan niet in het Openluchttheater te Valkenburg gespeeld mochten worden,
waarbij hij er tevens voor waakte, dat de tuti's van de eventueel optredende
danseressen niet te kort waren. Ieder stuk dat ook maar op enigerlei wijze afweek
van de algemeen geldende sociale of morele opvattingen werd als ongeschikt
beschouwd.
Het toneel had in even grote mate te kampen met het kledingprobleem als de totale
katholieke samenleving in die dagen, aangezien ‘men kleding niet betamelijk kan
noemen, die lager dan twee vingerbreed beneden den hals is uitgesneden, die de
armen niet minstens tot aan de ellebogen bedekt en nauwelijks een weinig tot over
de knieën reikt. Eveneens onwelvoegelijk zijn kleederen van doorzichtige stof zomede
vleeschkleurige kousen, die den schijn geven, alsof de beenen onbedekt zijn’2.
Voor de R.K. amateurgezelschappen kwam daar nog als aparte moeilijkheid bij
dat - door het verbod tot gemengd spelen - de mogelijkheid voor het vinden van een
geschikt repertoire zeer beperkt was. De problemen met gemengd spelen hingen
uiteraard samen met het verkrampt streven - nog in de dertiger jaren - tot scheiding
van de geslachten bij onderwijs, sport en gymnastiek (gemengde wandeltochten
waren bij de R.K. Bond verboden) en zelfs bij de kerkdiensten (mannen rechts,
vrouwen links). De Maasbode van 23 maart 1929 weet zelfs te melden, dat in de
gemeente Rucphen een politieverordening gold, die bepaalde, dat in de bioscoop de
mannen en vrouwen gescheiden moesten zitten. De periode 1920-1940 werd duidelijk
gekenmerkt door toenemende censuur op de op te voeren stukken, niet slechts in
Limburg maar ook daarbuiten. In een manifest van het Kunstenaars Centrum, geheten
‘Pleidooi voor vrij toneel’ (1938), werd omtrent tendenties, die de vrijheid van het
toneel bedreigden, gezegd: ‘Meer en meer wordt opvoering van toneelstukken van
sociale en culturele betekenis, die een uitspraak bevatten over de grote vraagstukken
van het geweld en de onderdrukking, van het machtsmisbruik en de rechteloosheid,
door bestuursinstanties en politieke groeperingen verboden. Andere stukken bereiken
het publiek niet, omdat men dan een verbod vreest en geen risico in het toch reeds
moeilijke toneelbedrijf kan nemen. Door deze gang van zaken kan het
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toneel slechts zeer ten dele zijn functie als spiegel van de tijd en drager van
cultuurwaarden vervullen. Daarnaast protesteren de toneelspelers tegen de toenemende
censuur, die op de inhoud der te spelen stukken wordt uitgeoefend, waardoor tal van
elementen uit de stukken zonder meer geschrapt worden. Zij zien hierin een aantasting
van de vrijheid van het woord, die gevaren in zich draagt voor de toekomst van de
geestelijke vrijheid in het algemeen’3.
Na 1900 begon ook in Nederland langzaam maar zeker de nieuwe Europese
ontwikkeling op theatergebied door te dringen, waarbij het systeem, dat berust op
het zich op de voorgrond dringen of plaatsen van de belangrijkste speler of wie
daarvoor doorgaat, plaats maakte voor de ensemble-gedachte, waarbij de regisseur,
de toneelleider, naar voren kwam. Deze kreeg, evenals de orkestleider, meer en meer
invloed; zij vertoonden daarbij kleurrijke verschillen van inzichten. Rooyaards,
Verkade, Heyermans en Van Dalsum gaven in Nederland de stoot tot deze
vernieuwing; in Vlaanderen waren dat Dom de Gruyter, Johan de Meester en Anton
van de Velde, regisseurs die allen veelvuldig in Limburg - en met name in het
Valkenburgse Openluchttheater - optraden.
In Limburg was de ontwikkeling van het amateurtoneel - na de relatieve
bloeiperiode te Roermond en Maastricht in de 19e eeuw - vrijwel tot stilstand
gekomen. De activiteiten beperkten zich tot de doorsneeopvoeringen van de
doorsnee-gezelschappen bij kermis, carnaval en feestavonden voor donateurs en
leden. Het gehalte der toneelstukken, welke dorp na dorp de ronde deden, steeg
nauwelijks uit boven goedkope volkshumor of sentimenteel tragediewerk.
Na 1920 kwam hierin verandering, dank zij het optreden van een aantal
amateurtoneelleiders, die mede onder invloed van de contacten met beroepsregisseurs
in het Valkenburgs Openluchttheater een herleving van het amateurtoneel in Limburg
teweeg brachten: Anton Hulsman, Gerard Meussen en Jef Schillings. Een der eersten,
die gezien heeft wat echt toneel werkelijk was, was Jef Schillings4, die voor Limburg
gezien mag worden als de pionier en propagandist van een amateurtoneel, dat ook
artistiek verantwoord wilde zijn.
In 1899 te Hulsberg geboren, begon hij zijn toneelactiviteiten in 1918 in zijn
geboorteplaats met de oprichting van E.M.M. (Eendracht maakt macht), een
plaatselijke toneelvereniging, die haar voorstellingen gaf in de toneelzaal van het
College Ravensbosch van de Paters Oblaten. Zo werden er in het winterseizoen
1920-21 een viertal opvoeringen gegeven van Calderon's ‘Geheimen der H. Mis’ en
van het romantische drama ‘De Zoon van den Bokkenrijder’ van P. Dezaire. Het
succes van de op-
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voeringen van laatstgenoemd stuk deed het plan ontstaan dit stuk - maar dan voor
de open lucht geschikt gemaakt - op te voeren in het Openluchttheater te Spaubeek.
Om een zo ideaal mogelijke bezetting te krijgen werd gezocht naar een combinatie
van spelers uit een aantal Zuid-Limburgse gemeenten. Zo ontstond onder leiding van
Jef Schillings in juni 1922 het ‘Zuid-Limburgsch-Tooneel’, dat in juni 1922 ‘De
zoon van den Bokkenrijder’ opvoerde, in de R.K. Toneelgids voor dilettanten een
buitengewoon goed drama genoemd. In Spaubeek werden de voorstellingen, ook
van andere stukken, met succes voortgezet.
Het repertoire van het ‘Zuid Limburgs Toneel’ (kortweg aangeduid (ZLT) in de
twintiger jaren overziend, komen we enerzijds tot de conclusie, dat met de algemene
volkssmaak werd rekening gehouden, getuige vooral het romantische repertoire van
eigen bodem, doch dat anderzijds gestreefd werd naar een kennismaking van het
volk met een zo breed mogelijk repertoire. Van eigen bodem werden tot 1930 tien
stukken in première gebracht, waarmee de toneelschrijfkunst in eigen gewest
nadrukkelijk werd gestimuleerd: P. Dezaire, ‘De Zoon van den Bokkenrijder’, Felix
Rutten, ‘De sluier der Madonna’ en ‘Jessonda’, Huib Ubaghs, ‘De bokkenrijders in
het land van Valkenburg’, ‘Genoveva’, ‘De heks van Geulem’ en ‘De Macht der
Verbeelding’, J. v.d. Burgt, ‘De Meikoninging’ en ‘Reginald van Valkenburg’, P.
Mighorst, ‘De verjongde professor’. Daarnaast klassieken: Molière, ‘De Vrek’,
Vondel ‘Joseph in Dothan’ en ‘Adam in Ballingschap’, Pieter Langendijk, ‘Don
Quichotte’ en volksstukken van Ballings, Fabricius, Otto Harting, Henk Bakker,
Gerard Nielen en Jan Grosveld.
In aanmerking nemend dat in nauwelijks tien jaar 53 premières werden gegeven
en meer dan 250 opvoeringen in 50 verschillende gemeenten kunnen we constateren,
dat het ‘Zuid Limburgs Toneel’ rond 1930 reeds was uitgegroeid tot een regionaal
gezelschap. Op 16 januari 1927 gaf het ‘ZLT’ de 50e voorstelling te Hulsberg.
Opgevoerd werd Vondel's ‘Joseph in Dothan’, welke voorstelling bijgewoond werd
door een aantal bestuursleden van ‘Valkenburg Omhoog’. De voorstelling was
artistiek een groot succes. Het gevolg was, dat het bestuur van ‘Valkenburg Omhoog’
het ‘ZLT’ uitnodigde dit stuk in het Openluchttheater te Valkenburg op te voeren.
1927 betekende dan ook een omkeer in het bestaan van het ‘Zuid Limburgs Toneel’.
Tot nu toe waren gemiddeld tien voorstellingen per jaar gegeven. Door de opvoeringen
te Valkenburg werden de speelmogelijkheden en de repertoiremogelijkheden
aanzienlijk vergroot. De premières volgden elkaar in snel tempo op.
Ook de bekendheid van het gezelschap in de provincie en ook daarbuiten nam toe.
Op 2 oktober 1927 volgde de eerste voorstelling in
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Midden-Limburg (Echt), op 15 juli 1928 te Weert en op 2 maart 1930 te Rolduc,
waar het gezelschap voortaan jaarlijks zou optreden. Op 23 april 1930 volgde het
eerste optreden buiten Limburg. Opgevoerd werd voor ‘De Kleine Academie’ te
Tilburg de landelijke première van ‘Christus verworpen’ van Jan Vuysters. Op 9
oktober 1932 volgde het eerste radio-optreden voor de K.R.O. ‘De Meikoningin van
Valkenburg’ werd in hoorspelbewerking gebracht. Ook het aantal uitvoeringen
groeide van jaar tot jaar. Op 6 maart 1932 gaf het gezelschap haar 250e voorstelling.
Sedert 1930 gemiddeld 50 voorstellingen per jaar, welk aantal in 1939 steeg tot 90
voorstellingen. Het tableau de la troupe bestond uit 15 dames en 34 heren, afkomstig
uit geheel Zuid-Limburg. De uitgroei van het ‘Zuid Limburgs Toneel’ tot een
provinciaal gezelschap heeft zich in de dertiger jaren derhalve verder voltrokken.
Van het beroepstoneel uit die dagen had Jef Schillings het principe van het
leiderschap overgenomen. Naast hem waren er enkele vaste functionarissen, namelijk
de requisiteur - belast met de zorg voor requisieten en kostuums -, de bibliothecaris
- belast met de zorg voor de tekstboeken en het afschrijven van rollen - en de souffleur.
Aan de spelers werden bepaalde vergoedingen uitgekeerd. Naast reis- en verblijfkosten
werd in de dertiger jaren aan de spelers f 1,- per voorstelling vergoed. De uitkoopsom
van de voorstellingen varieerde al naar gelang stuk, bezetting en décor van f 45,- tot
f 60, -.
In 1934 nam het ‘ZLT’ een traditie, die in Maastricht en Roermond geschiedenis
had gemaakt, wederom op en begon ook stukken in het Limburgs dialect in het
repertoire op te nemen. Op 5 augustus 1934 gaf het gezelschap in het Openluchttheater
te Spaubeek de première van ‘De Koel i Lutterendal’ van pastoor Schleiden. De
belangstelling voor het dialecttoneel bleek groot en in 1935 ging Jef Schillings er
toe over stukken van Jac. Ballings in het Limburgs dialect te bewerken: ‘Bieë
Hiëernonk’, dat op 11 augustus in première ging en binnen één jaar 30 voorstellingen
haalde en het jaar daarop (1936) ‘Het Pleegkind’ (naar de ‘Vrome Leugen’ van Jac.
Ballings), dat eveneens op alle tonelen in Limburg verscheen. In de volgende jaren
kwamen stukken van Hein Janssen, Pierre Visschers, Pater Reinier Ritzen en Anjoel
Valo tot opvoering, evenals stukken van andere Limburgse auteurs: Jo van de Burgt,
‘De donkere weg’, het eerste Limburgse mijnspel, ‘De Koningspassie’ van dezelfde
schrijver, ‘Wladimir’, het eerste werk van Jef Heijdendaal (in een interview vele
jaren later zou hij zeggen: ‘Wat ben ik Jef Schillings dankbaar, dat hij dat werk toen
heeft opgevoerd. Ik heb er alles van geleerd’), ‘Gemengd huwelijk’ van B. Blezer,
‘Mensen in Botsing’ van H. Kicken en ‘Ras, Bloed en Bodem’ van Pater Ritzen.
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Naast romantische werken in de openluchttheaters werden er ook lichte
vakantiestukken gespeeld: ‘Een Wespennest’, ‘En Jacob diende...’ ‘De molen van
Sans Souci’, ‘Leentje uit het Hemelrijk’, ‘Vier mannen en één meisje...’. De groep
trad in vrijwel elke stad en dorp op. De toename van de belangstelling voor alles wat
toneel betreft, mag voor een groot deel aan de werkzaamheden van het ‘ZLT’ worden
toegeschreven. Op het repertoire van die jaren prijkten niet minder dan 30 Zuid- en
Noord-Nederlandse stukken, waarvan enkele vijftig en meer keren werden opgevoerd,
zoals ‘Bij Heernonkel’ (73x), ‘Het Pleegkind’ (65x), ‘Kinderen van ons Volk’ (42x),
‘Gebroeders Kalkoen’ (69x), ‘Het Lammeke’ (29x), ‘Leentje uit het Hemelrijk’
(20x), ‘De Paradijsvloek’ (25x), ‘De Bokkenrijders’ (25x), ‘Vier mannen en een
meisje’ (43x).
Het was vooral het ‘ZLT’, dat in de jaren 1920-1940 via de openluchttheaters en
toneelzalen het volk met verantwoord toneel in contact bracht, een beschaafde
omgangstaal bekend maakte van Eijsden en Vaals tot Mook en tevens voor het eerst
de grote massa kennis deed nemen van de onsterfelijken van de toneeliteratuur:
Vondel, Molière en Shakespeare.
Ook de ‘Provinciale Vereniging tot bevordering van de Dramatische Kunst in
Limburg’ - door Felix Rutten en Anton Hulsman in 1921 te Heerlen opgericht meestal kortweg ‘De Dramatische Kunstkring’ geheten - heeft zich in de twintiger
en dertiger jaren onder de artistieke leiding van Anton Hulsman tot een regionaal
gezelschap ontwikkeld, dat naar een goed repertoire streefde. Op 24 en 25 april 1922
presenteerde deze vereniging te Heerlen zich met een voorstelling van het bijbelse
schouwspel ‘Hagar’ van Felix Rutten in het Hollandia Theater onder regie van A.
Hulsman en F. Rutten, met Hulsman (Abraham) en Betsy Verhoek (Hagar) in de
hoofdrollen. Vóór de voorstelling belichtte Felix Rutten het doel van deze nieuwe
vereniging: het bevorderen van de dramatische kunst en het leiden van de gewestelijke
toneelkunst in goede banen, alsmede het bevorderen van de onderlinge samenwerking
der amateurgroepen.
Bij zijn verhuizing naar Heerlen in 1919 bracht Anton Hulsman (geboren 6 juli
1873 te Haarlem) - die in 1904 reeds te Venlo de letterlievende club ‘Onderling
Kunstgenot’ oprichtte en aldaar tot 1919 actief was - zijn idealen mee en voegde er
nog een nieuw aan toe: provinciale samenwerking. In een interview verklaarde A.
Hulsman hierover: ‘Het ware te wensen, dat de toneelleiders in Limburg zich
verenigden in de Provinciale Vereniging om elkander te leren kennen, waarderen en
voor
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te lichten. Zulk een samenkomen in een vereniging ontbreekt en is toch
broodnoodzakelijk...’5.
Dit ideaal heeft Hulsman niet kunnen verwezenlijken. Na ‘Hagar’ volgden
opvoeringen van ‘Fiat Justitia’, ‘De Pastoor van Neuvillette’, ‘Om in het leven te
slagen’ en ‘Vriend Fritz’. Opvallend is dat bij de opvoering van laatstgenoemd stuk
in 1925 in de rolbezetting namen van acteurs en actrices, die ook in het ‘Zuid
Limburgs Toneel’ spelen, voorkwamen: Thea Eyssen, Jo Jungman, Jef Schillings en
Lou Hoogenbosch. Het jaar daarop bracht de groep in de nieuwe Heerlense
schouwburg ‘Weldoeners der Menschheid’ van Felix Philippi. Bij de rolbezetting
treffen we als Dr Martius Lode Plaum aan, die in 1947 bij de ‘Speelgroep Limburg’,
‘Walram’ van Jef Heydendaal zou spelen en regisseren.
In het seizoen 1927/28 speelde de groep ‘Vadertje Langbeen’ van Jean Webster,
eveneens in de schouwburg te Heerlen, die sedert deze tijd tot 1940 door het
gezelschap vast bespeeld zou worden. De toelating tot het Openluchttheater te
Valkenburg in het seizoen 1930-31 zal ertoe geleid hebben, dat bij de stukkenkeuze
vooral de aandacht werd gericht op lichte vakantiestukken: ‘Een Zomerzotheid’ en
‘Joop ter Heul’, beide bewerkingen naar de bekende meisjesboeken van Cissy van
Marxveld door Dom. de Gruyter, ‘Adel in Livrei’ van Henk Bakker, ‘In het Witte
Paard’ van Blumenthal en Kadelberg, ‘Najaarsstormen’ van H. Bakker, ‘Leontientje’
van F. Timmermans, ‘In andermans schoenen’ van Dom. de Gruyter e.a.
Op 13 april 1939 volgden in de schouwburg voorstellingen van ‘De Bokkenrijders
of het Skelet’ van Fr. van Eeden, waarvan alleen de drie eerste bedrijven werden
opgevoerd. In het stuk zijn verder de passages, die de ideeën van Rousseau bevatten,
gecoupeerd. In dat jaar volgden nog voorstellingen van ‘Het Zangersfeest’ van Moser
en ‘De laatste tocht’ van A. Sheriff. Blijkens het jaarverslag over het seizoen 1939-40
gaf de ‘Dramatische Kunstkring’ in die periode 27 voorstellingen, waarvan 13 in de
schouwburg te Heerlen en 9 in het Openluchttheater te Valkenburg. Als regisseur
trad naast A. Hulsman ook Lou Hoogenbosch op.
Als derde toneelleider, die vooral in de dertiger jaren een aantal gezelschappen
van zijn kwaliteiten liet genieten, dient genoemd de Valkenburger Gerard Meussen,
die reeds in 1891 zijn debuut maakte bij de Valkenburgse Rederijkerskamer ‘In
Vriendschap Bloeiende’. In 1918 trad hij als regisseur op bij ‘Vondel’ te Simpelveld
en maakte in datzelfde jaar deel uit van het eerste Limburgse beroepstoneel
‘Veredelend Volksvermaak’, dat nog binnen een jaar failliet ging. Ruim acht jaar
speelde hij bij het beroepstoneel: ‘Verkade’ (1922-1926), ‘het Schouwtoneel’
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o.l.v. van der Horst en Jan Musch (1926-27), ‘Het Neerlands Tooneel’ o.l.v. Louis
Saalborn (1927-30). Einde 1930 keerde hij terug naar Limburg en ging vervolgens
een aantal gezelschappen regisseren: de beambtenvereniging der Staatsmijn Maurits,
de beambtenvereniging ‘Onderling Kunstgenot’ te Terwinselen, alsmede ‘Het
Limburgs Volkstoneel’ te Terwinselen (1932).
Het ‘Limburgsch Volktoneel’ - opgericht in 1928 - met als werkers van het eerste
uur H. Caubo, M. Franssen, H. Brull en regisseur M. Odekerken, speelde
oorspronkelijk alleen stukken voor mannenbezetting, waarvan de meest opvallende
opvoering een bewerking is van Shakespeare's ‘De koopman van Venetië’ met H.
Caubo als een schitterende Shylock. In 1932 werd Gerard Meussen artistiek leider.
Vanaf dat jaar speelde de groep gemengd toneel en bereikte het gezelschap een
zodanig niveau, dat opvoeringen in het Openluchttheater te Valkenburg volgden:
‘De Paradijsvloek’ (1936), ‘De Pastoor van Neuvilette’ (1937) en ‘Sibylle, het
Zigeunermeisje’ (1938).
Gerard Meussen staakte daarna zijn 47-jarige toneelpraktijk en werd opgevolgd
door Piet Malherbe (in 1905 te Lottum geboren), die als jongeman in Heerlen zijn
eerste stappen op het toneel zette met een groep jongeren onder leiding van Pater Dr
Ritzen, een liefhebber van toneel en streekfolklore en in de dertiger jaren auteur van
een aantal folkloristisch getinte toneelwerken: ‘De Sjuurkirk va Spaubeek’ en ‘Ras,
Bloed en Bodem’. Malherbe ontwikkelde zich tot karakterspeler, onder meer door
deelname aan de in de twintiger jaren heersende rage van de komische
duetten-wedstrijden. In 1934 werd hij lid van het ‘Limburgs Volkstoneel’ en vervulde
in alle opvoeringen belangrijke rollen. Na opvoeringen van ‘De schamele straatzanger’
van Jos van den Eynde en ‘Ik zal handhaven’ nam hij in 1939 het besluit - het zoeken
naar geschikte stukken voor zijn gezelschap moe - zelf dan maar voor eigen produkties
te gaan zorg dragen. Als eersteling schreef hij ‘De Pastoor van Driebeek’, dat in
hetzelfde jaar in het Casino te Terwinselen in première ging. Het was een volksstuk,
geknipt voor het ‘Volkstoneel’. De oorlog maakte een voorlopig einde aan zijn
verdere plannen, die hij echter na de bevrijding met grote voortvarendheid uitwerkte
en het ‘Volkstoneel’ tot een echt Limburgs volkstoneel maakte.
Tot de meer op de voorgrond tredende groepen - wat repertoirekeuze betreft behoorde in de twintiger en dertiger jaren ook ‘De Kunstkring’ te Sittard onder leiding
van Jan Dessers, opgericht in 1924. Hij speelde werken van Ghéon: ‘De gehangene
met de koorde’ en ‘De dode te paard’,
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van J. Fabricius ‘Onder een dak’, ‘Oud Heidelberg’ van Meyer-Forster, ‘De
verschoppeling’ van A. Boere, ‘De firma Adam en Eva’ van Van Kerckhoven. Ook
het andere Sittardse gezelschap, dat in april 1928 door een aantal jonge studenten
als ‘Kunst en Vermaak’ werd opgericht en in 1932 zijn naam wijzigde in ‘Limburgsch
Tooneel’, gaf in de dertiger jaren onder leiding van Jacq. Engelen en J. Welters goede
voorstellingen van volkse spelen als: ‘De Vrome Leugen’, ‘Kinderen van ons Volk’,
‘Leontientje’, ‘Adel in Livrei’ en ‘Het vijfde wiel aan de wagen’. En tussen de
Sittardse gezelschappen dook op het eind van de dertiger jaren opeens een
revuegezelschap op ‘De Mander Revue’, waarvan Toon Hermans auteur, regisseur
en hoofdrolspeler was.
De toneelactiviteiten in de steden verloren overigens na 1920 hun dominerende
betekenis voor stad en regio en werden zelfs vaak in kwantitatief en kwalitatief
opzicht door de groepen van het zogenaamde platteland overtroffen. De
‘Momus-Comedie-Aofdeiling’ te Maastricht speelde in de twintiger jaren nog maar
sporadisch, aanvankelijk volgens het oude procédé. Stukken werden uit het Duits in
het Maastrichtse dialect bewerkt. Soms volgden ook voorstellingen bestaande uit
een aantal eenakters in het Nederlands. Na 1933 ontbraken de toneelactiviteiten
geheel. De Societeit ‘Momus’ werd tenslotte in 1939 opgeheven. Ook het roemruchte
gezelschap ‘Kunst en Vermaak’ beperkte zich vanaf de twintiger jaren tot de twee
traditionele voorstellingen voor de leden. Daarnaast werden nog een aantal
voorstellingen door beroepsgezelschappen georganiseerd voor leden en introducé's.
Het repertoire omvatte overwegend blijspelen en kluchten: ‘De gevolgen van een
boemelpartij’ van Wijnstok, ‘Muurbloempjes’ en ‘Groote Stadslucht’ van Blumenthal
en Kadelberg, ‘Oud Heidelberg’ van W. Meyer, ‘In den Mist’ van J.H. Dainley, ‘Zijn
Edelachtbare’ van J. Haus, ‘Hanengevecht’ van D.H. Scheffer, ‘De Klimgeit’ van
J.W. Broedelet, ‘Peggy, m'n kind’, spel van de jeugd, van J. Hartley-Manners e.a.
Een indruk hoe bijzonder moeilijk het was een voor het gezelschap geschikt stuk
te vinden geeft ons de correspondentie, die ontstond tussen de secretaris van ‘Kunst
en Vermaak’ en het Internationaal Bureau voor Auteursrechten te Amsterdam bij
het zoeken naar een stuk, op te voeren bij het 60-jarig bestaan in 19306. Op 4 februari
1929 werd het manuscript ‘Contanten’ van J.B. Montgomery ter lezing gevraagd,
hetgeen op 20 februari werderom werd geretourneerd met o.m. de volgende
toevoeging: ‘Het is op zich zelf een keurig stuk, doch helaas voor ons niet geschikt
om de eenvoudige reden, dat het publiek niets anders aanneemt dan stukken waarbij
gebruld moet worden’. Op 23 februari zond het bureau een nieuwe zending. ‘Op Uw
verzoek doen wij U thans nog een paar
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andere werken ter lezing toekomen. Speciaal “Bruine Suiker” kunnen wij U
aanbevelen en dit is ook ongeveer in het genre van “Peggy, m'n kind”. Ook
“Woningnood” en “De Kuische Bruidegom” werden met succes opgevoerd’. De
stukken gingen echter retour. Op 6 april zond het bureau een aantal nieuwe stukken.
‘Op uw verzoek doen wij U nog twee stukken ter lezing toekomen in het genre van
“Bruine Suiker”, n.l. “Peggy, m'n kind” en “Overschotje” en wij hopen, dat een van
deze stukken voor uw vereeniging geschikt zal zijn’. Op 15 april werd ‘Overschotje’
als minder geschikt geretourneerd en werd verzocht om een paar flinke kluchten ter
inzage te zenden, waarbij o.a. ook ‘'t Familiekind’.
Belangstellend werd geïnformeerd naar ‘De Toffe Jongens van het regiment’. Het
bureau antwoordde: ‘De toffe jongens van het regiment is een zeer pikant blijspel,
dus absoluut niet geschikt voor het Zuiden. Wilt U het echter toch lezen, zal ik het
U zenden. Ontvang tevens graag porto en leesgeld van vorige werken’.
Diverse verdere zichtzendingen leverden geen resultaat op. Ook elders werden
inlichtingen ingewonnen. Op 12 juni 1929 richtte ‘Kunst en Vermaak’ een brief aan
de redactie van De Tijd en De Maasbode met de vraag, ‘of in uw blad in den loop
van de laatste jaren een critiek is verschenen over het toneelstuk “Dat wat je niet
hebt” van Betsy Ranucci-Beekman’. Het spel was voor de eerste maal opgevoerd
door het ‘Hofstad Tooneel’ op 11 oktober 1919 in het Theater Verkade te 's
Gravenhage. ‘Het is voor onze vereniging van belang te weten of dit spel gevoeglijk
kan worden opgevoerd voor een publiek van volwassenen personen, bestaande uit
meer ontwikkelde katholieken’. Op 13 juni reeds volgde als antwoord van redacteur
Leo Hazelzet van De Maasbode: ‘dat wij bedoeld stuk onzen lezers niet hebben
kunnen aanbevelen. Het is de geschiedenis van een cabaret-soubrette, die met haar
dans-partner in ongevoegde verhouding leeft en er vervolgens met een schatrijken
baron van door gaat en bij hem een kindje krijgt - welke relatie dan tenslotte door
een huwelijk gewettigd wordt. Voornamelijk om deze immorele verhoudingen hebben
wij het stuk moeten afwijzen. Voor een katholiek publiek lijkt het ons ongeschikt’.
Bij de viering van het 60-jarig jubileum greep men toen ten einde raad maar terug
op een reeds in 1923 opgevoerd werk ‘Napoléonette’, toneelspel van André de Lorde
en Jean Marsèle.
De Zang- en Toneelvereniging ‘De Lauwerkrans’ continueerde in de twintiger en
dertiger jaren eveneens haar activiteiten. Naast het opvoeren van het traditionele
blijspel of klucht voor leden en genodigden door de toneelafdeling gaf de
hoofdafdeling - de zangvereniging o.l.v. Albert Gerardts - een reeks van
operetteuitvoeringen, niet alleen te
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Maastricht maar ook elders in de provincie. Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van ‘De Lauwerkrans’ in 1931 organiseerde zij ‘Een Noord- en Zuid-Nederlandschen
Tooneelwedstrijd’. De openingsvoorstelling werd door de Toneelafdeling van ‘De
Lauwerkrans’ zelf verzorgd. Ook hier vinden we een voor deze periode typerend
kluchtspel: ‘Hup, Hup, Hoerah. Hier ben ik pa...’ van E. Backer. Daarnaast volgden,
uiteraard afwisselend door ‘Kunst en Vermaak’, ‘De Lauwerkrans’ of ‘Oefening
Baart Kunst’, de traditionele Maastrichtse succesnummers: ‘De Kapitein van
Köpenick’, ‘Trijn de Begijn’, ‘De Maastreechter Straotjong’ en ‘Julius Caesar’, in
1925 door H. Loontjens bewerkt, ‘De drei Sjoenste’, Maastreechtse realistische
operette van J. Pirson (1928), ‘Bet en Mei en de Brook’, ‘De Gaastram van Mastreech,
of Minckeleers Klach neet gezónge mer gezag’, de beide laatsten van de hand van
Jos Sijstermans.
De overige Limburgse steden boden een beeld, dat nauwelijks anders was dan dat
van Sittard en Maastricht. In Roermond zette zich de in 1864 begonnen traditie voort
met opvoeringen van de opera-bouffe van Emile Seipgens ‘Schinderhannes’. Na het
verdwijnen van de ‘Société Dramatique’ namen de in 1898 opgerichte ‘Schmookers’
o.l.v. Laurent Routs deze aktiviteiten over. Het met veel bravour begonnen ‘Rooms
Toneel’ is nauwelijks van enige betekenis geweest. Het ‘Heerlens Onderwijzers
Toneel’ onder leiding van Jef Schillings en Jan Peters ontstond in het begin van de
dertiger jaren voornamelijk om door middel van opvoeringen een werklozenkas te
formeren ter ondersteuning van de talloze werkloze onderwijzers in de dertiger jaren.
Het repertoire bestond uit werken van Ballings en Heyermans ‘De Opgaande Zon’.
Jan Peters schreef voor deze groep een ironisch blijspel in drie bedrijven ‘De dode,
die verkouden was’, dat op 22 april 1936 in de schouwburg te Heerlen in première
ging. Te Roermond werd het ‘Roermonds Onderwijzers Toneel’ opgericht, dat in de
jaren 1938-39 op een uitgebreide tournee ging met ‘De Spooktrein’.
Ook in Noord-Limburg zijn toneelgezelschappen actief geworden; zo zijn te
vermelden ‘De Hoop’ te Venlo, ‘De Vrije Spelers’ te Horst en ‘De Vlasbloem’ te
Venray.
Weert zette de Roermondse en Maastrichtse traditie voort door in 1930 een
opera-comique ‘De Rogstaekers’ van H. Linskens op de planken te brengen. Evenals
bij ‘Schinderhannes’ bestond de partituur uit gedeelten van bekende opera- en
operette-melodieën.
In de periode 1920-1940 werd er als het ware in Limburg iedere dag wel ergens
toneel gespeeld en op zon- en feestdagen vele tientallen malen door
beroepsgezelschappen, semi-beroepsgezelschappen en amateurgezelschappen in
zalen en in de open lucht. Oude gezelschappen ver-
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dwenen, nieuwe werden er opgericht. Oude krachten met een jarenlange staat van
dienst namen afscheid; nieuwe jonge veelbelovende regisseurs dienden zich aan,
zoals Jan Wouters te Elsloo met voorstellingen van ‘Elckerlyc’, Henk Tummers en
Jo Zuketto te Heerlen met een nieuw gezelschap ‘Pallieter’ met voorstellingen van
‘De Ebbenhouten Olifant’. Toneel en muziek waren in deze tijd de twee vormen van
een volkscultuur, waar inderdaad het gehele volk mee werd geconfronteerd en waaraan
het zelfs in overwegende mate actief deelnam.
Vooral met betrekking tot de amateurgezelschappen, waar in ieder geval zekere
kwaliteitseisen gesteld dienden te worden, deed zich het bezwaar gelden, dat er teveel
gezelschappen waren, waardoor de prestaties op een te laag niveau bleven7.
Aangenomen mag worden, dat veel meer bereikt zou kunnen zijn, indien elk dorp
of gemeente slechts één gezelschap had bezeten, omdat zulk een gecoördineerd
gezelschap per gemeente meer kansen - zonder al te grote financiële risico's - zou
hebben om op te treden, met als gevolg meer speelroutine en speelvreugde. Door de
grotere financiële armslag zou het mogelijk zijn geweest een artistiek leider of
regisseur aan te trekken en deze ook behoorlijk te honoreren en had door bundeling
van krachten een hoger artistiek niveau bereikt kunnen worden.
Bundeling van krachten, samenwerking tussen gezelschappen, bleef het idee, dat
in de komende jaren overheerste. Reeds in 1939 gaf een combinatie van spelers uit
het ‘Zuid Limburgs Toneel’, ‘Het Lindenheuvels Toneel’, ‘St. Joseph-Schinnen’ en
spelers uit Stein en Beek in de open lucht te Sweykhuysen o.l.v. Jef Schillings een
aantal opvoeringen van het ‘St. Odilia-spel’ van Paul Haimon. De combinatie van
amateurgroepen leidde na de tweede wereldoorlog tot formatie van de ‘Speelgroep
Limburg’.
In een reeks artikelen ‘Het Volkstoneel in Limburg’8 propageerde Jef Schillings
de vorming van ‘een gezelschap, bestaande uit de beste Limburgse amateurs, versterkt
met enkele beroepsspelers; een gezelschap, zoals het Vlaams Volkstoneel in zijn
bloeiperiode, een gezelschap, dat rond kon trekken de gehele provincie door om ook
in de kleinere provincieplaatsen het volk te laten profiteren van goed toneel, een
gezelschap, dat een voorbeeld en een stimulans moest zijn voor onze duizenden
toneelamateurs, een gezelschap tenslotte, dat steunen moet op onze katholieke
volksgemeenschap; immers toneel is er door en voor het volk en alleen wanneer het
steunt op de gemeenschap is een gezond en krachtig volkstoneel mogelijk...’ En hij
vervolgde: ‘In ons gewest vindt de cultuur haar oorsprong in gewestelijke tradities
en dit aan het volk te toonen is mede de taak van het volkstoneel. We kunnen hier
nog spreken
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van een innerlijke saamhorigheid van auteurs, acteurs en publiek. En deze
saamhorigheid moet tot uiting komen in ons tooneel. We moeten het toneel in nieuwe
banen leiden. Het naturalistische en realistische toneel heeft o.i. afgedaan. We zullen
weer moeten uitgaan van het innerlijke. In ons zelf moeten we de middelen trachten
te vinden om het toneel te vernieuwen, het een sterkere bekoring te geven; het
innerlijke der emoties moeten we sterker laten spreken om het toneel zodoende tot
een nieuwe schoonheid te brengen. Wanneer we op deze wijze konden komen tot
een opbloei van ons volkstoneel, dan zou dit zeer zeker ook leiden tot een opbloei
der toneelschrijfkunst. Het repertoire zou verbeterd worden. Het schrijven van goede
volkstoneelspelen door Limburgse auteurs zou bevorderd kunnen worden en ook het
dialect-toneel zou de taak toebedeeld krijgen, die het inderdaad te vervullen heeft.
Aan dit gezelschap zouden verder moeten medewerken: Een literator, een architect,
een schilder, een beeldhouwer, een musicus-componist, technici voor licht, geluid,
etc. Met de spelers en de regisseur vormen allen tesamen de gemeenschappelijke
vertolkers van het werk. Getracht moet worden steeds het wezenlijke van het werk
naar voren te brengen en te geraken tot een mooi, evenwichtig geheel’. Jef Schillings
eindigde zijn artikel met de wens, dat hem het voorrecht geschonken zou worden
bovenomschreven idee te verwezenlijken tot heil van het Limburgse volkstoneel en
tot heil van het gehele Limburgse cultuurleven.

Eindnoten:
1
2
3
4

5
6
7
8

Wij Spelen, maart 1939, p. 194-195.
Mannenadel en Vrouweneer, Roermond 1929 e.v.
Wij Spelen, 16 januari 1939.
Biografische bijzonderheden zijn te ontlenen aan de herdenkingsartikelen bij zijn overlijden
door Paul Haimon in het Limburgs Dagblad van 25 juni 1949 en door Loe Maas in de Gazet
van Limburg, 25 juni 1949.
Wij Spelen, mei-juni 1940.
Archief ‘Kunst en Vermaak’, 1930, Stadsarchief Maastricht.
Wij Spelen, 16 september 1938.
J. Schillings, Het Volkstoneel in Limburg, in Heemkunde-cursus L.F.V.V., Valkenburg, 1945-46.
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Openluchtvoorstellingen en openluchttheaters
De geschiedenis van het toneel vertoont een geheel scala van vormen van toneel in
de open lucht, waarbij de grens met uitingen van folklore soms niet geheel duidelijk
is. Waar eindigt de folklore en begint het theater? Wanneer men het draaksteken te
Beesel in de verschijningsvorm van 1974 nader beschouwt, moet men concluderen
dat een oud volksgebruik is uitgegroeid tot een volksopenluchtspel, dat vanaf de
tribune door een groot aantal toeschouwers wordt gadegeslagen. In vroegere dagen
vormde het gehele dorp décor en speelplan voor dit gebeuren. Het eerste bedrijf van
dit spel vond toen plaats aan de oever van de Maas, waarin de draak volgens de sage
huisde. En als de draak aldaar door Sint Joris was getemd, werd hij in feestelijke
optocht door het gehele dorp naar de Drakensteen op de Beeselse markt gevoerd,
waar de draak letterlijk door Sint Joris en zijn ruiters gestoken werd. Wanneer het
drakenbloed dan de steen rood kleurde, was het spel afgelopen en bevestigde een
groot gezamenlijk feestmaal de overwinning. Het gegeven is nog steeds hetzelfde
en als leiddraad fungeert nog steeds ‘Dat liedeke van den giftighen Draecke sooals
datzelve gesonghen wordt tot Bieslo aan die Maese’. Alleen tekst, personages en
handelingen zijn door de regisseur H. Huys uitgebreid en om praktische redenen is
de voorkeur aan één speelplan gegeven, waarbij - door de afkalving van de oevers niet langer de Maas als achtergrond kan fungeren.
De sage van Sint Joris, die de draak versloeg en daardoor een lieve koningsdochter
het leven redde, heeft reeds vele eeuwen lang de fantasie van ontelbaren in geheel
de christelijke wereld bezig gehouden. De sage vindt vermoedelijk zijn oorsprong
in een voorstelling in de Griekse kerk, die Sint Joris van oudsher voorstelt met een
draak onder zijn voet en een gekroonde maagd aan zijn zijde. (In de apocalyps wordt
de duivel voorgesteld als een draak en de Kerk door een gekroonde maagd).
Kruisvaarders hebben de vrome verhalen die over Sint Joris de ronde deden
meegebracht naar onze streken en de gilden en schutters kozen al in de vroege
Middeleeuwen hem tot schutspatroon. Van de schutters en
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‘Hamlet’ (E. VERKADE).

‘Claudius’ (A. VAN DALSUM).
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‘De Paradijsvloek’ - A. LAUDY.
‘Kain’ (KO VAN DIJK SR).
Openluchttheater Valkenburg (1921-1925)

‘Het Teken des Kruises’
SARA HEYBLOM - A. VAN DALSUM.

Harry Schillings, Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw

*8

Kon. Ned. Schouwburg-Antwerpen - O.L.V. DOM DE GRUYTER.
‘Het wederzijdse Huwelijksbedrog’ (1926).

Het Schouwtoneel. ‘De Paradijsvloek’ (1921).
ADAM (JAN MUSCH); EVA (W.V.D. HORST-V.D. LUGT MILSERT); ABEL (CAREL RIJKEN).
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Rederijkers stamt ongetwijfeld het spel van Sint Joris, want op het Landjuweel te
Mechelen in 1437 vinden we reeds het spel van Joris met de draak en eveneens bij
de ‘ommeganck van den Heiligen Sacramenten van der Nieuwervaart’ te Breda in
1568. Het begin van de traditie om eens in de zeven jaren het draaksteken te Beesel
op te voeren, is niet te achterhalen, maar er zijn aanwijzigingen die er op duiden, dat
het Beeselse draaksteken teruggaat tot de Middeleeuwen9.
Soms duiken er overigens opeens volksgebruiken op, waarvan betekenis noch
oorsprong is te achterhalen. Zo signaleren we in 1883 opeens een vorm van
straattoneel te Tegelen, het Kaetelgericht geheten. Een grote ketel werd ergens
opgesteld, waarbij duivels als beulen optraden. Een rechtbank - samengesteld uit
inwoners van de gemeenschap - hield zitting, waarbij misstanden werden gehekeld
en de schuldigen werden veroordeeld met ‘de kaetel in’10. Ook het stormen of het
spiegelgevecht, zoals dat generaties lang te Maastricht, Heerlen, Valkenburg en ook
incidenteel te Klimmen plaats vond, roept vragen op over zijn oorsprong en betekenis.
In zijn boek ‘Kint geer eur eige stad?’ geeft E. Jaspar een schets van het zeer oude
gebruik te Maastricht: het bestörreme van de börreg. Traditioneel vond het plaats na
de eerste plechtige vertoningen van de reliquieën bij de Heiligdomsvaart. De burcht
(börreg) was een vierkante houten toren, die in het midden van de Maas werd
geplaatst. Hij werd bemand met een aantal mannen om de toren te verdedigen, terwijl
anderen de toren moesten bestormen. De aanvallers plaatsten dan ladders in bootjes
tegen de toren. De verdedigers moesten de ladders trachten om te gooien, waarbij
natuurlijk de aanvallers in de Maas terecht kwamen. De grappige en komieke situaties,
die dan ontstonden, maakten de bestorming tot een volksvermaak. Degene, die het
klaar speelde als eerste de burcht te ‘bestörreme’ werd overwinnaar en kreeg een
grote beloning. Bovendien werden alle deelnemers bedacht, zoals in 1717 toen ‘de
gesaementlijcke liefhebbers, den Borgh bestormt hebbende een som gelds van 500
gölde en zeve tonne beer oontfonge’. Behalve bij de Heiligdomsvaart vond dat spel
ook plaats bij het bezoek van vorstelijke personen, zoals bij ‘de incomste’ van Philips
II als hertog van Brabant in 1550, bij het bezoek van de prinses van Oranje in 1679
en van Czaar Peter de Grote in 171711.
De Cavalcades, die we veelvuldig in de 19e eeuw aantreffen zowel in Midden-,
Noord- en Zuid-Limburg, zijn deels nabootsingen van de ‘blijde incomste’, deels
historische optochten en spelen, die een bepaald feit uit de historie van stad of streek
voorstellen. Het laatste is zeker het geval met de Groote Cavalcade op 30 en 31 mei
1847 (kermisfeesten te Roermond) ‘voorstellend de overgave van de stad Roermond
door de
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graaf van Hoorn aan den Prins van Nassau in 1702’. En aan de ‘blijde incomste’ doet
zeker denken de Historische Cavalcade op 15 februari 1858 te Roermond ‘den intogt
van Maximiliaan Emmanuel’. Een soortgelijke reconstructie van de ‘incomste van
Karel V’ zagen we reeds in 1841 te Maastricht, verzorgd door de Societeit ‘Momus’.
Tot de vastenavondsvermaken behoren duidelijk de festiviteiten te Echt op
‘Maandag den 15, en Dinsdag 16 February 1847 uit te voeren door de Leden der
vereeniging van Ne XI tot welzijn der hulpbehoevende inwoners. Groote Maskerade
en Cavalcade. Voorstellende eenen intogt te Echt van Zwitsersche, Spaansche en
Satijrische Carnavalisten, vergezeld door eenen kluit zoo overoude als nieuwerwetsche
grappen’. De laatste toevoeging doet vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van
straattoneel. En ook de ‘Groote Cavalcade te Kessel Maandag den 6 Maart 1848,
voorgesteld op de Marktplaats te Kessel, 's morgens ten 10 ure’ gaat duidelijk in
deze richting. Opgevoerd wordt aldaar 's morgens ‘Die Reuber-Bande bei Palerma’
en 's middags ‘Die groote Kwakzalverij’. Met deze en dergelijke voorstellingen zijn
wij al gekomen op het eigenlijke terrein, het openluchttheater.
De open lucht is eeuwenlang de ruimte, waar het theater zijn vervulling vindt. In
de klassieke oudheid, als buitenlucht en zonlicht spelers en toeschouwers omspelen;
in de Middeleeuwen, als op markt of op het plein voor kasteel of kerk de toeschouwers
zich om het getimmerde toneel of rond de wagen verdringen en ook nog in de 17e
en 18e eeuw als de rondreizende gezelschappen daar hun Bühne opslaan, waar zich
mensen verzamelen. De vorsten en de adel van de Renaissance werpen dit alles
omver, als in de besloten ruimte der paleizen, in de verwarmde Orangerie en later in
de schouwburgen het toneel een omlijste ruimte wordt, waarvan de technische
inrichting de toeschouwer onder de sterke illusie moet brengen van een wisselende
schijnwerkelijkheid.
De traditie tot het geven van voorstellingen in de open lucht werd in
Noord-Nederland weliswaar officieel weer opgenomen door Eduard Verkade en
Willem Royaards, die in 1907 op de Larense Zomerspelen opvoeringen verzorgden
van ‘Elckerlyc’ en voor Zuid-Nederland door Dr. O. de Gruyter en het ‘Vlaamsch
Volkstoneel’ in 1909 met opvoeringen van Hegenscheidt's spel ‘Starkadd’ te
Sint-Martens-Latem, maar opvoeringen in de open lucht op Limburgse bodem treffen
we - zoals reeds eerder werd vermeld - ook reeds in de 19e eeuw aan en werden in
de 20e eeuw voortgezet. Zo b.v. in Valkenburg, waar op 11 augustus 1876 in de
bekende ruïne van het kasteel Valkenburg een opvoering plaats vond van ‘Elisabeth
van Valkenburg’ van Betsy Perk door het gezelschap ‘Het Geuldal’12. Het
openluchttheater in het stadspark te Maas
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tricht kende op het einde van de 19e eeuw overwegend fragmentarische opvoeringen
van bekende opera's, zoals op 20 augustus 1900 de ‘Faust’ van Gounod.
In de twintiger jaren van de 20e eeuw werd het openluchttoneelspel wederom
ingelijfd in het volksleven en werd het voor een groot aantal jaren een niet meer weg
te denken deel van het kleurvolle zomerleven in Limburg. Het toneel werd er
teruggevoerd tot de oude gemeenschapskunst, tot een gebeuren, gedragen en bekostigd
door en bestemd voor de plaatselijke gemeenschap. In Vlaanderen had bijna iedere
plaats, die zichzelf respecteerde, een openluchttheater en ook in Limburg groeide
het aantal van jaar tot jaar. Aan het gereedkomen van het hierna te noemen
openluchttheater ‘Het Rotspark’ te Valkenburg in 1916, waardoor ook de Limburger
met dit fenomeen in direct en geregeld contact kwam en dat liet zien, hoevele
mogelijkheden het openluchttheater bood, hebben we de opkomst van de talrijke
openluchttheaters in Limburg te danken. Lange tijd vielen voorstellingen in de open
lucht meestal samen met historische feesten, eenmalige herdenkingen,
Heiligdomsvaarten en werd de voorstelling in het geheel van de festiviteiten
geintegreerd.
Het verschijnsel openluchttheater brengt het theater in de open lucht, waar als het
ware complete theaterseries worden gepresenteerd: drama, blijspel, klassiek en
modern, en later opera's, operettes en jeugdspelen, ter vervanging eigenlijk van de
ontbrekende zalen en theaters, geschikt voor grote producties. De ontwikkeling van
het openluchttheater bood de grote massa - die nooit aan vakantie toekwam en
evenmin ooit een theater bezocht - gelegenheid tot een aangenaam en leerzaam
doorbrengen van de zondagmiddagen en later ook van de avonden. De open lucht
bood - zoals gezegd - gelegenheid en ruimte voor grote producties bij bijzondere
gelegenheden. Zo gaf de toneelafdeling van de Zang- en Muziekvereniging
‘Vriendenkoor’ te Echt in 1912 bij gelegenheid van haar 12½-jarig bestaan
openluchtopvoeringen van ‘Wittekind’, ‘de Noorman of de Afgodendienaar’, drama
in vier bedrijven13. Na de eerste wereldoorlog volgden in de zomer van 1919 in het
openluchttheater ‘In de Doort’ negen voorstellingen van ‘De slotvrouwe van Echt’,
een gedramatiseerde bewerking van de hand van F. Smeets van de sage ‘De Juffrouw
zonder kop’ onder regie van Alfons Olterdissen. Ongetwijfeld dank zij de
bemoeienissen van de regisseur werden de vrouwenrollen door dames gespeeld.
Aanleiding voor deken Jaspar te Echt om in het Echter Weekblad van 19 april 1919
in een ingezonden stuk op dit verschijnsel te reageren. Zijn bezwaren richtten zich
tegen het spelen van vrouwen in gemengd gezelschap.
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Op 19 maart 1916 werd te Valkenburg de stichtingsacte gepasseerd van een ‘Naamloze
Vennootschap Maatschappij Valkenburg-Omhoog tot exploitatie van onroerende
goederen, te Valkenburg provincie Limburg’. Er is niets verbazingwekkends aan het
oprichten van zulk een N.V. in die dagen te Valkenburg, integendeel.
Verbazingwekkend wordt het echter, als men de doelstelling van de N.V. leest. Niet
winstoogmerk is het doel, maar ‘het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van
onroerende goederen mede ten einde den bewoners en bezoekers van Valkenburg
eene blijvende gelegenheid te bieden tot genot van natuurschoon en veredeld
vermaak’14. Het is, zoals Th. van de Voort weet te melden, een idee van Vincent
Berghegge geweest om Valkenburg een openluchttheater te schenken. Wellicht is
Berghegge, zelf Vlaams toneelspeler, op het idee gekomen door de activiteiten van
Dr O. de Gruyter in deze. Reeds in 1909 had De Gruyter een ophefmakende
openluchtvoorstelling gegeven in de bossen van Sint-Martens-Latem, die hij in 1924
in het Openluchttheater Valkenburg zou herhalen. Als toelichting bij de opvoering
te Sint-Martens-Latem schrijft De Gruyter, dat dit spel ‘Starkadd’ hem naar de open
lucht had gedreven en naar het toneel dat ‘den wijden hemel, de wolken, de zon, de
boomkruinen, het struweel, het geruisch van de bladeren, het gezoef van den wind,
de vogels opeischt’.
Hoe het ook zij, Valkenburg kreeg zijn openluchttheater, gesteund en gestuwd
door het laaiend enthousiasme van de heer Diepen. Het amphitheater, gebouwd naar
ontwerp van Dr J. Cuypers te Roermond, werd op 29 juni 1916 om 17.00 uur geopend
met een voorstelling van ‘Sauls Verwerping’ van A. van Delft door de toneelgroep
van Vincent Berghegge. Opmerkelijk is het te vermelden dat de kleine rollen in het
stuk en de figuranten geleverd werden door de Valkenburgse Rederijkerskamer ‘In
Vriendschap Bloeiende’. Vermoedelijk waren zij de eerste amateurspelers in Limburg,
die onder leiding van een beroepsregisseur werkten.
De bedoeling van ‘Valkenburg Omhoog’, waarvan Mr L. Smits in 1916 de eerste
directeur werd, was goed, artistiek verantwoord toneel te brengen, waarbij aan de
kwaliteit der stukken zo hoog mogelijke eisen werden gesteld. Vincent Berghegge,
Coen Hissink en Charles Gilhuys brachten in 1917 de oer-opvoering op het toneel
van Vondel's ‘Peter en Pauwels’. Katholiek Nederland was verrukt. Na het succes
wilde men van het Valkenburgs Openluchttheater een ‘Tempel maken van Roomsche
toneelkunst’. Men wilde goed katholiek toneel, gelijkwaardig aan het overige
beroepstoneel. Een eigen katholieke beroepsgroep moest er komen. Gesteund door
‘Valkenburg Omhoog’ werd het ‘Calderon Tooneel’ opgericht. Het stierf een
vroegtijdige, dramatische dood. Katholiek Nederland was hiervoor niet rijp. Maar
Valkenburg ging onverdroten verder.
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Het jaar 1918 bracht het ‘Groot Toneel’ naar Valkenburg, een combinatie van jong
toneeltalent: G. Ardous, Albert van Dalsum, Ch. D. Gilhuys en J. Sluyters. Hun keuze
van het stuk van Fr. Schiller ‘Die Jungfrau von Orleans’ deed een hevige polemiek
ontbranden in de vaderlandse pers. Geschikt voor katholiek toneel of niet? Mag een
regisseur een stuk wijzigen? Algemene bijval kreeg de opvoering van Vondel's
‘Joseph in Dothan’. Albert van Dalsum schitterde als Ruben.
Grote bekende namen bracht het jaar 1920 naar Valkenburg: ‘Het Schouwtoneel’
o.l.v. A. van der Horst en Jan Musch met medewerking van Ko van Dijk en Mevr.
van der Horst. Opgevoerd werd meer dan 100 maal het toneeldrama van de
Sittardenaar Alphons Laudy ‘De Paradijsvloek’ met Jan Musch als Adam en Ko van
Dijk als Kaïn. Het succes was overweldigend. In 1921 bracht ‘Het Schouwtoneel’
het romantische stuk ‘Om de kroon’ van Fr. Coppee met in de hoofdrollen Ko van
Dijk, Stine van der Schaag en de Beekenaar Pierre Mols. Voor het eerst trad ook dat
jaar het ‘Vlaamsche Volkstoneel’ o.l.v. Dr de Gruyter op. Hij bracht een voorstelling
van ‘Philoctetes’. Van 1926 tot 1939 kwam De Gruyter regelmatig terug in
Valkenburg, zij het dan als leider van de ‘Koninklijke Nederlandse Schouwburg’ te
Antwerpen.
Het ‘Vlaamsche Volkstoneel’ ontstond in 1920 uit het in 1917 opgerichte
‘Fronttoneel’ o.l.v. Dr O. de Gruyter en debuteerde in september van dat jaar met
‘Freuleken’ van H. Roelvink. De Gruyter wilde primair de kunstwaarde van
repertorium en spel verhogen en een algemeen beschaafd Nederlands op de planken
brengen. Het klassiek toneel moest de draak verpletteren, homogeen spel moest het
stersysteem vervangen en een verzorgde uitspraak de dialectische tongvallen achter
de schermen bannen. Zijn toneelopvatting balde hij samen in deze zin: ‘Het woord
is het begin der aktie. Het woord is een gebaar. Als een acteur goed zegt, kan hij niet
verkeerd acteren’15.
Het repertoire bevatte naast klassiek werk (Hooft, Vondel, Sophocles, Goethe,
Hebbel) ook modern en volkswerk (Shaw, Fabricius, Roelvink, Putman, Ghéon,
Schnitzler, Timmermans). Maar vooral de klassieken werden als het belangrijkste
gezien, mede gelet op de beginselverklaring van Cyriel Verschaeve bij het eerste
optreden van de groep: ‘Wil een theater tegenover zijn volk heel zijn plicht vervullen,
dan moet het ook deze taak op zich nemen. Het moet de klassieken van alle tijden
aan zijn volk opdisschen, het moet in zijn vertolking heel hun geest en heel hun
betekenis tot hun recht laten komen...’16.
Het ‘Vlaamsche Volkstoneel’ was de exponent van een snel groeiende nationale
gemeenschapscultuur in Vlaanderen. Bovendien was het ‘Volkstoneel’ vooral in de
jaren 1925-1930 (in de periode van Johan de Meester,
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Anton van de Velde en Wies Moens) een avant-garde-toneel, maar dan wellicht het
enige populaire avant-garde-toneel in West-Europa, dat in tegenstelling tot elders
niet een elite of pedante-elite bereikte maar de hele Vlaamse gemeenschap. Haar
leiders waren van oordeel, dat de kracht van het toneel voornamelijk lag in de
maatschappelijke rol, welke het te vervullen had; in zijn subjectiviteit, in zijn afkeer
van individualisme, intellectualisme en gewilde artisticiteit, experiment en in het
bijzonder in het contact met een massaal gelijkdenkend en gelijkvoelend publiek.
‘Geen toneelkunst’, aldus Johan de Meester, ‘kan waarde hebben en groot zijn dan
toneelkunst die leeft voor en door de grote massa’. Hij zocht naar een toneel dat
direct op de zintuigen zou inwerken en trachtte - zoals andere toneelhervormers gedialogeerde levensbeschouwing te vervangen door gedramatiseerde levensbeleving.
Bovendien richtte het ‘Vlaamse Volkstoneel’ zich op heel de gemeenschap, het was
een reizend toneelgezelschap. Het speelde in de stedelijke schouwburgen zowel als
in de dorpstoneelzalen. ‘Een reizend toneel’, aldus J. Boon, ‘is de beste oplossing
voor behoud van idealisme in het toneel, door het regelmatige kontakt met een groot
publiek van alle standen in de onderscheiden regio's’17.
Met de geest van dit theater kwam het Limburgse publiek en vooral het
amateurtoneel in contact, bijna twintig jaar lang. Door zijn invloed werd het toneelspel
ingelijfd in het volksleven, werd het een deel van het kleurvolle gemeenschapsleven.
Vooral de invloed op het amateurtoneel is enorm geweest. In het begin der twintiger
jaren had het amateurtoneel nog alles te leren. Het openluchttheater en de daar
optredende groepen waren het levende voorbeeld; in spel, regie-opvatting,
repertoirekeuze. Bovendien gingen een aantal Zuid-Limburgers (o.a. Gerard Meussen
en Jef Schillings) bij deze toneelgroepen in de leer en werden bevriend met de
regisseurs en beroepsspelers. Hun lessen gaven zij door aan de spelers van de
gezelschappen, waar zij gingen regisseren. In deze twintiger jaren werd in feite de
eerste regiecursus gegeven, die de ontwikkeling van het amateurtoneel in Limburg
tot 1950 zou bepalen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het repertoire van de
Vlamingen veel gelijkenis vertoonde met b.v. het repertoire van het
‘Zuid-Limburgs-Toneel’ in de dertiger jaren.
In de jaren 1922-25 traden toneelgezelschappen uit het noorden op. Limburg leerde
de beroemdste Noord-Nederlandse spelers kennen. Leren kennen is letterlijk bedoeld.
De spelers kwamen niet in het kader van een uitverkoopvoorstelling voor één avond.
Ze kwamen en bleven een zomerseizoen. In 1922 kwamen ‘die Haghespelers’ onder
leiding van Eduard Verkade voor het eerst naar Valkenburg. In zijn tableau de la
troupe
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vinden we grote namen: Albert van Dalsum, Kommer Kleyn, Frits van Dijk, Sara
Heyblom, Cees Laseur, Willy Haak, Joh. de Meester, Nel Stants. Allereerst speelden
zij Shakespeare's stukken: ‘Hamlet’, ‘Macbeth’, ‘King Lear’, ‘Romeo en Julia’, ‘Naar
het U lijkt’, ‘Blijspel vol verwarring’. Daarnaast Vondel's ‘Lucifer’ en ‘Adam in
Ballingschap’ en ‘Den Spieghel der Saligheit van Elckerlyc’ met Verkade als
Elckerlyc en Van Dalsum als Die Doot. Ook voor Verkade had de romantiek nog
niet afgedaan, getuige de opvoeringen van ‘Het teeken des Kruises’ van Wilson
Barret.
Voor toeschouwers en amateurspelers was het een interessante en vooral leerrijke
gelegenheid de verschillen in geaardheid en spelopvatting tussen Noord- en
Zuid-Nederlanders te ontdekken en te herkennen. De kennismaking met de groep
van E. Verkade is belangrijk geweest voor de ontwikkeling van een modern
amateurtoneel. Het toneel dat Verkade speelde, was geheel anders dan het tot dan
toe vertoonde. Verkade was voor natuurlijkheid van spreken - zowel beheerst als
emotioneel -, hij bezat een aangeboren gevoel voor het totaalbeeld van spel en regie
én voor de details: voor klank en dictie, voor plastiek en beweging, bovenal voor de
achtergrond van een toneeltekst. Bovendien stelde hij de hoogste eisen aan de
aankleding en de kostumering. Tot dan toe was het gebruikelijk om kostuums en
decors te gebruiken, die in diverse schouwburgen voorhanden waren. Verkade liet
ze voor de diverse stukken speciaal ontwerpen en vervaardigen. Drie seizoenen trad
Verkade op in het Valkenburgs Openluchttheater. Financiële moeilijkheden maakten
een einde aan zijn optreden18.
De jaren 1926-1939 waren overwegend gereserveerd voor de ‘Koninklijke
Nederlandse Vlaamse Schouwburg’ van Antwerpen; vijftien seizoenen lang
bespeelden zij het theater te Valkenburg. Jan Cammans, E. Gorlé, Arthur van Tillo,
Ida Wasserman, Joris Diels, het zijn allen oude vertrouwde namen voor de Limburgse
bevolking. De zomer van 1939 bracht voortreffelijke voorstellingen van ‘Een
Winteravondsprookje’ van Shakespeare. Het waren de afscheidsvoorstellingen van
de Vlamingen te Valkenburg.
In het seizoen 1940 en 1941 ontbrak voor het eerst het beroepstoneel in het
Valkenburgse Openluchttheater. Het ‘Zuid Limburgs Toneel’ trad het gehele seizoen
op met onder meer voorstellingen van het opnieuw van stal gehaalde ‘De
Bokkenrijders in het land van Valkenburg’, ‘Vier Mannen en een meisje’ en voor
het eerst in de historie van het theater een operette en wel ‘Het vrouwtje van Stavoren’,
tekst Jac. Ballings, muziek Marcel Poot, onder de muzikale leiding van de jeugdige
Martin Koekelkoren. In 1942 maakte de Kultuurkamer een einde aan een inter-
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essante bewogen toneelperiode van ruim 25 jaar. Het wachten is dan op de bevrijding.
In Spaubeek werden sedert 1922 in de zomer regelmatig series voorstellingen gegeven.
Het ‘Zuid Limburgsch Tooneel’ opende het theater met voorstellingen van ‘De Zoon
van de bokkenrijder’ (1922), gevolgd door ‘H. Petrus’, ‘De Satan der Revolutie’
(1923), ‘De Vrek’ (1926), ‘De dochter van Roeland’ (1927), ‘Joseph in Dothan’
(1928), ‘Jessonda’ (1928), ‘De pastoor van Neuvilette’ (1929).
Uiteraard traden er ook andere gezelschappen op, zoals het plaatselijke gezelschap
‘A.K.D.Y’ (Alles komt door IJver) onder leiding van Theo Kusters, ‘St. Josef’
(Schinnen), ‘Limburg Omhoog’ (Schinnen), ‘Vast als Eyck bij der Mase’ (Maaseik)
met, onder de stalende zomerzon, voorstellingen van ‘Waar de sterre bleef stille
staan’.
Ook het beroepsgezelschap van Vincent Berghegge gaf er in de twintiger jaren
voorstellingen: ‘Teriadeva’, ‘De molen van Sans Souci’ e.a. In de jaren 1927 en 1929
vonden er toneelwedstrijden plaats. Tot 1939 werd het theater ieder jaar bespeeld en
naast statige drama's volgden er al spoedig blijspelen als ‘Gebr. Kalkoen’, ‘Bij
Heernonkel’, ‘De vrome Leugen’, ‘Kinderen van ons Volk’ e.a. ‘A.K.D.Y.’ uit
Spaubeek speelde er in de dertiger jaren stukken in het Spaubeeks dialect, zoals ‘De
Sjuurkirk va Spaubeek’, van de hand van Dr Renatus Ritzen O.F.M., dat een geweldig
succes beleefde.
In hetzelfde jaar dat Spaubeek opende, begon ook de nabuurgemeente Schinnen
met openluchtactiviteiten. ‘Limburg Omhoog’ gaf voorstellingen van het bijbels
drama ‘Judas van Karioth’ en het jaar daarop ‘De dochter van Roeland’. In het
openluchttheater Het Stadspark te Maastricht werden in 1924 voorstellingen gegeven
door ‘Die Minnestrelen’ van ‘Starkadd’. Ook Noord-Limburg liet zich niet onbetuigd.
Bij het 500-jarig bestaan van het bedevaartsoord van de kapel van O.L. Vrouw van
Genooi werden er van Pater Justinus Janssen's spel ‘Onze Lieve Vrouw van Genooi’
in 1926 een zestal voorstellingen gegeven. En zoals zo vaak gebeurt, stimuleert de
ene gemeenschap de andere. In Tegelen speelde de plaatselijke bevolking in De
Doolhof het ‘St. Franciscusspel’, eveneens van de hand van de Minderbroeder Justinus
Janssen, o.l.v. J. Leenders. Het opmerkelijkste van de voorstelling was, dat men van
de kerkelijke overheid toestemming kreeg in gemengde bezetting te spelen. Daarna
volgden voorstellingen van: ‘Eva's droom’ van F. Rutten (1928), ‘Het grote
Schouwtoneel’ van Calderon (1929), ‘Youssouf’ van F. Rutten (1930) en in 1931
tenslotte de Passiespelen, waarop we in een volgend hoofdstuk nader ingaan.
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Zuid-Limburgs-Toneel in het Openluchttheater Spaubeek met
‘De Zoon van de Bokkenrijder’ van P. DEZAIRE (1922).

Dramatische Kunstkring met ‘Vriend Fritz’ in Hollandia-Theater te Heerlen (1925).
G. BACKBIER, J. SCHILLINGS, L. HOGENBOSCH, A. HULSMAN.
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‘De macht der verbeelding’ van HUIB UBAGHS in ‘het Openlucht’ te Valkenburg door het
Zuid-Limburgs-Toneel (1931).
G. MEUSSEN en JO JUNGMAN

Overzicht op het Openluchttheater te Valkenburg bij een opvoering van ‘De bokkenrijders’ van HUIB
UBAGHS door het Zuid-Limburgs-Toneel (1940).

Harry Schillings, Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw

*11

A. HULSMAN

als ABRAHAM
in ‘Hagar’ van F. RUTTEN (1922).

G. MEUSSEN

als Doodgraver
in ‘Hamlet’ (1922).
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J. SCHILLINGS

als Pastoor
in ‘Biëe Hiërnonk’ (1935).

P. MALHERBE

als Pastoor
in ‘De Pastoor van Driebeek’ (1939).
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‘Het spel van Sint Servaas’ van CHR. MERTZ op het Vrijthof te Maastricht bij gelegenheid van de
Heiligdomsvaart 1916.
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Nadat het ‘Zuid Limburgsch Tooneel’ in 1927 was uitgenodigd om in het
Valkenburgse Openluchttheater op te treden met ‘Joseph in Dothan’ van Vondel,
werd dit gezelschap een van de vaste bespelers van het Openluchttheater in het vooren naseizoen. Meer dan 500 keer zou het er in de volgende vijftien jaar optreden.
Aanvankelijk werden de voorstellingen in de namiddag gegeven, maar op 25 augustus
1928 volgde de eerste avondvoorstelling van Molière's ‘De Vrek’, op 28 augustus
daarop gevolgd door de landelijke première van ‘de Bokkenrijders’ van Huib Ubaghs.
De voorstelling werd een zodanig succes, dat de ‘Koninklijke Nederlandsche
Schouwburg’ van Antwerpen het jaar daarop het stuk op haar repertoire nam en
eveneens te Valkenburg opvoerde.
De omstandigheid dat het ‘Zuid Limburgsch Tooneel’ in de periode juli-augustus
slechts sporadisch in het Valkenburgs Openluchttheater kon optreden (in het
hoofdseizoen speelde er het beroepstoneel) was er de oorzaak van, dat werd uitgezien
naar andere speelmogelijkheden. De stukken waren immers ingestudeerd, de kosten
(ook aan kostuums) gemaakt, én tijd én animo was er voorhanden. De enige
speelmogelijkheden in het Limburgse land waren de openluchttheaters. En als ze er
niet waren, dan werden ze opgericht. Dit had tot gevolg dat openluchttheaters
ontstonden te Geulle (Bloemberg), te Heerlen (Aambosch), Aalbeek (park Jezuïeten),
Tegelen (Doolhof), Montfort, Bleyerheide (Prickbos), Waubach (Rimburg), Roermond
(Kapel in 't Zand), Echt (kasteel Verduinen), Voerendaal (kasteel Cortenbach), Mheer
(kasteel), Brunssum (Edenpark), Beek (Bourgogne), Sittard (Overhoven), Ulestraten
(kasteel Vliek), Susteren, Maastricht (Slavante), Stein (Steinerbosch), Schimmert
(Montfortanen), Meerssen (Proosdij), Gulpen (kasteel Neuborg), Horst (ruïne kasteel),
Munstergeleen (op de Wanenberg) enz.
Opvallend is hoeveel kastelen en parken van kloosters werden gebruikt voor deze
gemeenschapsuitingen, waarbij naast beroepsgroepen en betere amateurgroepen, die
voor de openluchtvoorstellingen werden uitgenodigd, ook regelmatig plaatselijke
krachten optraden. In het openluchttheater te Rimburg, dat in juni 1932 door het
‘ZLT’ werd geopend met een opvoering van ‘De Bokkenrijders’, werden door de
plaatselijke bevolking voorstellingen gegeven van ‘De heks van de Brunssumerheide’
en ‘Reginald van Valkenburg’, beiden van J. van de Burgt, alsmede ‘Genoveva van
Brabant’ van Huib Ubaghs. In het heilig jaar 1933 werden in dit openluchttheater
elf voorstellingen gegeven van ‘De koningspassie’, eveneens door de plaatselijke
bevolking. De hoofdrollen werden gespeeld door spelers van het ‘Zuid-Limburgs
Toneel’: Jezus (Theo Kusters), Pilatus (Jef Schillings), Judas (Hub Steijns), Maria
(Jo Smits), Maria Magdalena (Alie Vromans), Petrus (F. Smeets) en Johanes (W.
Habets).
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Het openluchttheater te Meerssen (Proosdij) werd jaarlijks bespeeld door ‘Kunst en
Vermaak’ te Meersen o.l.v. L. Volders. Opgevoerd werd onder meer: ‘Judas’ van
Leo van Landeren (1936), ‘Kinderen van ons Volk’ (1937), ‘Het Spel van het Heilig
Sacrament van Mirakel te Meerssen’ (1939) en ‘Des Soudaens Dochterken’ (1940).
Het openluchttheater op Kasteel Cortenbach te Voerendaal werd door de plaatselijke
toneelvereniging ‘St. Laurentius’ onder regie van W. Habets bespeeld. Het repertoire
omvatte veelal de romantische werken, die we ook elders aantroffen; daarnaast ook
Vlaamse werken zoals ‘Den Wonderdoktoor’ van Jos Janssens (1937). Het Prickbos
te Bleyerheide was het domein van de ‘Theater- und Bühnengesellschaft’ te
Bleyerheide, die haar naam eer aandeed door in 1937 nog een aantal opvoeringen te
verzorgen van ‘Die Rabensteinerin’. Ook de ‘Gulpener Tooneelvrienden’ zochten
het in de romantische sfeer met opvoeringen op Kasteel Neuborg van ‘Maria Stuart’,
ook van de hand van Huib Ubaghs. Het openluchttheater in het park van de paters
te Aalbeek benutte het ‘Zuid Limburgs Toneel’ overwegend voor het verrichten van
experimenten ‘Kinderen van ons Volk’, ‘De Paradijsvloek’, ‘Het Pleegkind’, ‘De
Molen van Sans Souci’ en ook voor premières van oorspronkelijk Limburgs werk:
‘Sataniella’, een legendespel van Anjoel Valo en ‘Ras, bloed en bodem of De
Oerbatavieren van de Lommeleberg’ (1939) van de hand van Dr R. Ritzen O.F.M.,
die in dit stuk een felle hekeling gaf van de destijds opgang makende gelijknamige
Duitse theorie.
Het zou ons te ver voeren op de uitvoeringen in de onderscheiden openluchttheaters
nader in te gaan. Er vallen uiteraard duidelijk niveauverschillen te constateren én in
de repertoirekeuze én in de wijze van uitvoering. Het Valkenburgse Openluchttheater
stimuleerde de ontwikkeling. Het levende voorbeeld van de beroepsgezelschappen
alsmede het contact van de regisseurs en spelers met een aantal vooruitstrevende
liefhebbers - wier groepen regelmatig in het Valkenburgse Openluchttheater optraden
- leidden in Limburg al spoedig tot het ontstaan van een stroming die goed, ook
artistiek verantwoord, amateurtoneel voorstond. De confrontatie met het veelvuldig
optredende beroepstoneel deed vooral ook een duidelijke invloed gelden op de
repertoirekeuze. Meer en meer legde men zich toe op het spelen van betere stukken.
Vooral via de Vlamingen leerde men de Vlaamse volksschrijvers kennen:
Timmermans, De Mont, Ballings, De Gelderhode, Janssens.
Het op niveau geraken van het amateurtoneel had tot gevolg, dat aan nog andere
amateurgroepen de kans geboden werd in het Valkenburgse Openluchttheater op te
treden. Het werd als een hoge uitverkiezing beschouwd in het Openluchttheater te
mogen optreden en de gezel-
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schappen spanden zich in tot de beste prestaties te komen. Alleen dan kwam men
voor een optreden in aanmerking. Tot 1940 waren het overwegend drie gezelschappen
uit Zuid-Limburg, die in het voor- en naseizoen optraden: het ‘Zuid Limburgs Toneel’,
dat het leeuwenaandeel van de opvoeringen verzorgde met jaarlijks twee of meer
premières, ‘De Dramatische Kunstkring’, die het ‘ZLT’ in het Openluchttheater
opvolgde en overwegend vlotte vakantiespelen op het repertoire voerde (‘Polly
Perkins’, ‘Robbedoes’, ‘Joop ter Heul’) en ‘Het Limburgs Volkstoneel’, dat vanaf
1935 opvoeringen verzorgde van onder meer ‘De Pastoor van Neuvilette’ en ‘Sybille,
het Zigeunermeisje’.
Na de opening in 1916 zijn er in het Openluchttheater Valkenburg duizenden
voorstellingen door beroepsgezelschappen gegeven. Opvoeringen door ‘het Groot
Toneel’ o.l.v. G. Ardous, A. van Dalsum en Ch. Gilhuys (‘Die Jungfrau von Orleans’,
‘Joseph in Dothan’) en in 1920-21 door ‘Het Schouwtoneel’ o.l.v. Adr. van der Horst
en Jan Musch (‘De Paradijsvloek’, ‘Om de Kroon’) en ‘het Vlaamsche Volkstoneel’
o.l.v. Dom. de Gruyter. In de jaren 1922-25 traden ‘Die Haghespelers’ onder Eduard
Verkade op. De tableau de la troupe van ‘Die Haghespelers’ bestond in die jaren uit
E. Verkade, A. van Dalsum, Johan de Meester, Kommer Kleyn, Frits van Dijk, Cees
Laseur, Ch. Gilhuys, H. van Meerten, Sara Heyblom, Willy Haak, Nel Stants e.a.
Het repertoire bevatte overwegend de werken van Shakespeare, waarmede Limburg
eindelijk op grote schaal kennis maakte. Gespeeld werden ‘Hamlet’, ‘Macbeth’,
‘King Lear’, ‘Romeo en Julia’, ‘Naar't U Lijkt’, ‘Een blijspel vol verwarring’, maar
daarnaast ook ‘Elckerlyc’, ‘Adam in Ballingschap’, ‘De Arme onder de Trap’ en
‘Het Teeken des Kruises’ (Barrett). In de jaren 1926-39 was het gezelschap van de
‘Koninklijke Nederlandse Schouwburg’ te Antwerpen met Dom. de Gruyter, A. van
Tillo, Jan Cammans, Joris Diels, Ida Wasserman e.a. jaarlijks gast te Valkenburg.
In deze vijftien jaar zijn vele en veelsoortige stukken in het Valkenburgse Rotspark
opgevoerd, variërend van klassiek tot volksstuk, van Shakespeare ‘De Vrolijke
vrouwtjes van Windsor’, ‘Elk wat Wils’, ‘Driekoningenavond’, ‘De Getemde feeks’
en ‘Winteravondsprookjes’, van Molière ‘De Ingebeelde zieke’ en ‘De
schelmenstreken van Scapin’, van Schiller ‘De Rovers’, van Gogol ‘Huwelijk’, van
Calderon ‘De Rechter van Zalamea’, van Langendijk ‘Het Wederzijds
Huwelijksbedrog’, ‘Krelis Louwen’ en ‘Don Quichotte’, maar daarnaast ook vele
werken van Ghéon zoals ‘De Klucht van de gestrafte met de koorde’, ‘St.
Bernardusspel’, ‘Genesius’, ‘Bernadette’ en ‘De Arme onder de trap’, van Jac.
Ballings ‘Het Liefdesavontuur’ en ‘Bij Heernonkel’, van Jos Janssens ‘De Klucht
van de brave moordenaar’, van Antoon Coolen ‘Kinderen van
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ons Volk’, van Huib Ubaghs ‘De Bokkenrijders’, van Felix Rutten ‘Beatrijs’, van
E. Schmidt en A. Corbet ‘De Boerenkrijg; Taferelen uit de Franse tijd in Valkenburg’.
Het gezelschap bracht een repertoire met letterlijk voor elk wat wils en was niet
bang stukken van eigen bodem op te voeren, ook als de kwaliteit van het werk niet
altijd honderd procent was.
Voor de zomer van 1940 waren opvoeringen door ‘De Zomerspelers’ o.l.v. A. van
Dalsum en Jo Sternheim op het programma gezet, namelijk ‘Een
midzomernachtsdroom’, ‘De Vrolijke Vrouwtjes van Windsor’ en ‘Circus Knie’,
maar door de oorlogsomstandigheden gingen de opvoeringen niet door. In de zomer
van 1941 speelden ‘de Ghesellen van den Spele’ o.l.v. Ad Hooykaas de juwelen van
de Middeleeuwse dramatiek ‘Mariken van Nieumeghen’, ‘Lanceloet van Denemarken’
en ‘Beatrijs’.
Het Valkenburgs theater moest tot 1947 wachten alvorens daar wederom een
beroepsgezelschap zou optreden. In dat jaar kwam een oude bekende met een nieuw
gezelschap naar Valkenburg, namelijk Albert van Dalsum met zijn ‘Amsterdams
Toneelgezelschap’ (ATG). Opvoeringen werden gegeven van ‘Paulus onder de Joden’
(Werfel), ‘Driekoningenavond’ en ‘De Geborduurde Bal’. Het zouden voorlopig de
laatste voorstellingen zijn van een Noord-Nederlandse beroepsgroep.
Een eigen Limburgse semi-beroepsgroep stond klaar om een dertigjarige traditie
voort te zetten, de ‘Speelgroep Limburg’, voortgekomen en ontstaan uit de activiteiten
van samenwerkende amateurgroepen in het Valkenburgse Openluchttheater.
Opvoeringen volgden van ‘De Genadenrijke Walram’ (Jef Heydendaal), ‘De knecht
van twee meesters’, ‘Othello’, ‘Een burger-edelman’, ‘Peer Gynt’, ‘Hamlet’, ‘Reinaert
de Vos’, ‘Driekoningenavond’ en ‘Veel gemin, weinig gewin’.
Toen na het vertrek van Joris Diels in 1956 de ‘Speelgroep’ - gedwongen door
geldgebrek en het gemis aan jonge krachten - steeds meer op stukken met een kleine
bezetting moest terugvallen, verschenen er ook weer - zij het niet zo frequent beroepsgroepen uit Zuid- en Noord-Nederland te Valkenburg, te weten ‘Het Vlaams
Schouwtoneel’ met voorstellingen van ‘Een Knecht van twee meesters’, ‘Electra’,
‘Driekoningenavond’ (1956), ‘Richard II’ (1958) en ‘La Locandiera’ (Goldoni, 1960),
‘Arena’ met ‘Spel der Vergissingen’ (1960), ‘De Nieuwe Komedie’ met ‘De
Geschiedenis van de Soldaat’ (1962) en ‘De Heer van Pourcedunci’ (Molière, 1963),
‘Ensemble’ met ‘Om Nausikaa’ (L. Treves) en ‘Naar 't U lijkt’ (1963), ‘Reizend
Volkstheater’ van Antwerpen met ‘De getemde feeks’ en ‘De vrolijke Vrouwtjes’
(1963).
De toneelcrisis van de zestiger jaren, gepaard aan de nieuwe be-
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hoeften van recreatie, maakten tenslotte een einde aan een bijna vijftigjarige
toneeltraditie in Valkenburg. Popconcerten en lawaaierige shows vulden voortaan
de heksenketel en wij vragen ons af wat de kunstcriticus van de Telegraaf, Barbarossa
- zo hij toen nog geleefd had - bij een bezoek aan Valkenburg in 1963 zou geschreven
hebben, aangezien hij zich bij een bezoek aan Valkenburg in 1919, gestoord door
het geluid van grammofoons en dergelijke, reeds afvroeg: ‘Wat heeft de aarde toch
misdaan, dat Onze Lieve Heer de mens schiep om haar onveilig te maken?’

Eindnoten:
9 Draaksteken Beesel 1974, programmaboekje.
10 Th.W.J. Driessen, De geschiedenis van Tegelen, 1952, p. 290.
11 Zie het genoemd artikel van Th.J. Janssen in Het Land van Herle en voorts: E. Jaspar, Kint geer
eur eige stad, 2e dr., Mestreech 1960, p. 243.
12 J. Craandijk, Wandelingen door Nederland, Haarlem 1882, p. 78 e.v.
13 De Katholieke Illustratie, 6 juli 1912.
14 Th. van de Voort, Gedenkboek N.V. Valkenburg Omhoog, 1916-1956, Valkenburg 1956, p.
11
15 Het Toneel, 15 september 1923 (Dr. O. de Gruyter).
16 Het Vlaamsche Volkstoneel, 1920, p. 31-36 (Cyriel Verschaeve).
17 Het Vlaamsche Volkstoneel, 1920, voorwoord (J. Boon); C. Godelaine, Toneelgids, nr. 6, 1937,
p. 23.
18 Johan van der Woude, Eduard Verkade en het toneel. Rotterdam 1965.
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Het geestelijk toneel
In de 17e eeuw ontwikkelde zich in Duitsland een nieuwe beweging, die in het
godsdienstige leven de nadruk legde op het hart en het gevoel. Het appèl aan het
gemoed is het middel, waarmee de predikanten van de volksmissies in die dagen zowel Jezuïeten als Capucijnen - bij het eenvoudige volk het godsdienstig besef
wilden verdiepen. Dat was trouwens de enige weg, waarlangs de godsdienst ingang
en weerklank kon vinden bij de grootdeels ongeletterden van die dagen.
Voor de mensen, die lezen en schrijven konden, vinden we naast de werken van
predikanten talrijke volksschrijvers, die stichtende volkslectuur uitgaven. Onder hen
heeft de Rijnlandse Capucijn Martinus van Cochem een zeer grote invloed. Zijn
‘Leven van Christus’ van 1677, waarvan de tekst veel wordt overgenomen in de
Passiespelen, en zijn legenden in ‘Historieboek’ voorzien het volk van de oude vrome
verhalen en legenden.
Nog directer dan de volkse taal van predikers en volksschrijvers echter werkten
de geestelijke volkse spelen, die in de afgelegen bergstreken weer begonnen te
ontstaan. Ook in de vele bedevaartsoorden leefde de Middeleeuwse vroomheid weer
op. De groei en bloei van deze oorden werkte bevruchtend op het ontstaan van
heiligenspelen, die vaak als afsluiting van een feestelijke bedevaart werden opgevoerd
voor de talrijke pelgrims. Daarbij keerde men steeds meer terug tot de Middeleeuwse
tradities. Met Pasen en Kerstmis werden er weer spelen opgevoerd in de kerken. Ook
volksmissies werden met spelen - ter instructie - gecombineerd. Het beroemdste
theater werd het Bedevaarttheater van Einsiedeln, dat zich tot het godsdienstig centrum
van het katholieke Zwitserland ontwikkelde en tussen 1650 en 1750 het Duitse
volksspel in volle luister tot leven wekte.
Voor de grote massa ontwikkelde zich uit de processies het bedevaartspel, dat
gespeeld werd op het open plein voor het klooster of de kloosterkerk. Aanleiding tot
zulke feestspelen waren de Mariafeesten, het Rozenkransfeest, het feest der Engelen
en kerkwijdingsfeesten. De onderwerpen, die in deze spelen behandeld werden,
waren de zegepraal van het
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geloof, de triomf van de deugd en/of de bestraffing van het kwaad. Prologen of
tussenspelen zorgden voor de afwisseling, terwijl de fraaie kostuums, de ornamenten,
de vele spelers, zangers en musici een geweldige indruk maakten. De volkssmaak
verlangde, dat bij zulke spelen eigentijdense accenten niet mochten ontbreken.
Algemeen zijn in deze tijd de zogenaamde Passiespelen. Er is bijna geen stad of
dorp in onze gewesten geweest, aldus Anton van Duinkerken, of men heeft er
Passiespelen gekend. Weinig gegevens zijn echter daaromtrent bewaard gebleven.
Van de meer dan vijftig Middeleeuwse Passiespelen is - behalve het Maastrichtse
Paesspel - geen enkele Nederlandse tekst bewaard gebleven. Men heeft weleens
beweerd, dat de verrijkte liturgische Paasviering - het Paasspel - de aanzet zou zijn
geweest tot het Passiespel. Door steeds maar het aantal scènes uit te breiden
(graflegging, geseling, kruisiging, enz.) zou uiteindelijk het Passiespel ontstaan zijn.
In zijn boek over de Middeleeuwse Paas- en Passiespelen gaat Rolf Steinbach
uitvoerig in op de in het Duitse taalgebied bewaard gebleven teksten of
tekstfragmenten. Ook behandelt hij het Maastrichtse Paesspel, dat hij aanduidt als
‘Maastrichter Passionspiel’. Hij komt tot de conclusie, dat de relatie van het Paasspel
tot de oude Passiespelen niet meer is te achterhalen, aangezien de oudste bekende
teksten, zoals: ‘Das Himmelgartner Spiel vom Leben Jesu’, ‘Das Wiener Passionspiel’
en ook het ‘Maastrichter Passionspiel’ slechts als fragmenten zijn bewaard gebleven.
Bovendien ontbreekt bij deze spelen het slot, zodat zelfs niet kan vastgesteld worden,
of ze ooit een Paasspel hebben bevat19.
De Passiespelen te Oberammergau - voor het eerst gespeeld in 1634 en vervolgens
om de tien jaar tot op de dag van heden (1970) - geven ons ook een goede indruk
van de behandelde themata in het Middeleeuwse passiespel. Aanvankelijk werd in
Oberammergau de tekst gebruikt van het Augsburger Passionspiel (ontstaan rond
1450), maar rond 1750 werd deze vervangen door een versie van Pater Rosner. In
1770 gingen de spelen niet door omdat Maximiliaan Joseph bij edict het opvoeren
van Passiespelen verbood. De belangrijkste reden was de groeiende tendentie tot
satyre, boertigheid, en zelfs verregaande wreedheid in de Passiespelen (kroning van
Christus, bespotting en kruisiging), alsmede de steeds verdergaande anti-Joodse
hetze. Bovendien werd er steeds meer in belangrijke mate afgeweken van de bijbelse
visie. Het deed er niet toe of een scène ergens terug te voeren was op de bijbel of
een andere bron. Dat het Evangelium Nikodemi niet tot de canon behoort, en dat
veel over Maria Magdalena via legenden is overgeleverd en dat de geschiedenis van
Veronica enkel een legende is, daar maakte zich niemand druk over.
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Bijbelse en legendarische waarheid werd tot een onscheidbare eenheid versmolten.
De tekst van de Benediktijnermonnik Magnus Knipfelberger vond in 1780 genade
in de ogen van vorst en kerk en werd toen voor het eerst gespeeld. In 1850 herschreef
Alois Daisenberger de tekst, die sindsdien dienst deed tot in onze dagen. Overigens
werd er bij de opvoering in 1960 op deze tekst, die als sterk anti-Joods werd ervaren,
felle kritiek uitgeoefend, zodat de meest anti-semitische teksten werden geschrapt.
Het is een algemene trek van de Middeleeuwse Passiespelen het Joodse volk
collectief gelijk te stellen met duivels. In een toneelaanwijzing in het Alspelder
Passionspiel heet het ‘...interim Judei vel dyaboli corisant’ (v. 897a), terwijl in het
Luzerner Passionspiel de overeenkomst hierdoor getoond wordt, dat terwijl de duivels
voor de hel dansen, de Joden rond het gouden kalf dansen. Geheel in de Middeleeuwse
trant wordt bij de Oberammergause spelen tussen het eigenlijke Passiespel - de
periode tussen de intocht in Jerusalem en de verrijzenis - een aantal tableaux
gepresenteerd. Het spel zelf bestaat uit 16 bedrijven met meer dan zestig scènes,
begeleid door twintig tableaux vivants. Elk tableau trekt een parallel tussen het
gebeuren van het Passiespel en een bepaalde gebeurtenis uit het Oude Testament:
als b.v. het Sanhedrin beraadslaagt over Jezus, toont het tableau hoe de zonen van
Jacob tegen hun broer Jozef samenspannen. De duur van het spel geeft ons een kleine
indruk van de duur van een spel in de Middeleeuwen: Oberammergau duurt van 8.30
uur in de morgen tot 17.30 in de namiddag. Behalve een pauze, voor een
middagmaaltijd, zijn er geen onderbrekingen20.
In een brochure in opdracht van de Passiespelen Tegelen zegt Paul Haimon over het
ontstaan: ‘Het plan was er om zo te zeggen op een gegeven tijdstip, en ze beseften
allen, dat ze hierop hadden gewacht. Ja, dat was het...’ en verder: ‘Wij komen er in
elk geval niet, indien wij het ontstaan van de Tegelse Passiespelen niet zien tegen
een diepere achtergrond en daarbij denken wij dan onwillekeurig aan de vroegere
Passie- en Mysteriespelen. Jaren, eeuwen kan iets op de bodem van de volksziel
sluimeren; men weet niet meer van het bestaan ervan en ziet, eensklaps welt het weer
op’. Naar mijn overtuiging is echter de confrontatie van een of meer Tegelse inwoners
met de spelen te Oberammergau in 1930 de aanleiding geweest tot het ontstaan van
de Tegelse spelen21. In dat jaar werden namelijk voor de 30ste maal 80 voorstellingen
gegeven te Oberammergau met ruim 380.000 bezoekers. En onmiddellijk hierna
begon de publiciteit voor de volgende serie, die in 1934 zou plaats vinden ter
herdenking van het 300-jarig bestaan van de spelen.
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In de zomer van 1931 werden de Passiespelen te Tegelen voor het eerst opgevoerd.
In dezelfde tijd vallen - mogelijk door de Passiespelen te Tegelen gestimuleerd opvoeringen van een Passiespel in het openluchttheater te Rimburg (gem. Ubach o.
Worms), waar in de zomer van 1933 (heilig jaar) elf opvoeringen plaats vonden van
‘De Koningspassie’ van de hand van J. van de Burgt. De plaatselijke bevolking van
Rimburg werkte aan de opvoeringen mee, terwijl voor de hoofdrollen een beroep
werd gedaan op een aantal spelers van het ‘Zuid Limburgs Toneel’ o.l.v. Jef
Schillings, die ook de regie voerde.
Een aandachtige beschouwing van de Tegelse Passiespelen leert ons duidelijk dat
Oberammergau het grote voorbeeld is geweest. Décoropbouw, kleding, mise-en-scène
en zelfs de typering der verschillende figuren wijst sterk in deze richting. Voor de
tekst deed het bestuur van de Passiespelen een beroep op pastoor A. van Delft, die
reeds naam had gemaakt met een aantal openluchtspelen en bijbelspelen, allen
opgevoerd in het Openluchttheater te Valkenburg. Van zijn hand zijn ondermeer:
‘De Roos van Valkenburg’, groot romantisch Ridderspel in vijf bedrijven, ‘Saul en
David’, bijbels drama in 3 bedrijven en ‘De dorre boom’, Evangelisch-Joodsch
Karakterspel.
In 1931 verscheen zijn ‘Passiespel op te voeren te Tegelen’, dat in mentaliteit en
ook in de themata aansluit bij de geest der Middeleeuwse Passiespelen. De auteur
heeft de bedoeling ‘het Godmenselijke lijdensdrama uit te beelden volgens de
grondtrekken van het Evangelie en naar zijn diepe zin als vervulling van het Oude
en als inleiding tot het Nieuwe Verbond. Als vervulling van het oude speelt alles
zich af tegen de profetischen achtergrond van den langen strijd van de hardnekkige
Joden onder de Oude Wet tegen de Messiaansche heilsbeschikking Gods’. Zijn
opvatting over de collectieve schuld van de Joden blijkt uit het volgende citaat: ‘Zoo
strijdt het Jodendom den ouden Godsstrijd tegen Christus, tot voltrekking van den
Godsmoord op het Kruis...’. En de figuur van Judas typeert hij als volgt: ‘In Judas
ligt de type van den Jood, - echte zoon van den Juda-stam, die den scepter moest
voeren - die altijd, ook in het kwaad, voorop ging’. Maria ziet hij als de persoon ‘die
bij de aanvaarding van haar moederschap als Dienstmaagd het offer van haar
dienstbaarheid te voren bracht, dat Jezus volgens haren wil als Lam Gods nu
volbrengt’. Pilatus is ‘de zoekende heiden, die tegen zich zelf de waarheid ziet...’.
Van Delft volgde in zijn spel het gebeuren op de voet sinds de intocht in Jerusalem
tot en met de Verrijzenis-morgen, telkens afgewisseld door een ‘rei’ met sterk
moraliserende teksten. In zijn werk maakt hij geen verdere indeling in bedrijven,
tonelen of scènes. Het gebeuren wordt
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alléén aangeduid onder een trefwoord: Verraad, Bespotting, Voor Kaifas, Judas
wroeging, Petrus' Tranen, etc. Geheel in de lijn der Middeleeuwse Passiespelen
besteedt hij ook aandacht aan een aantal niet bijbelse gegevens: het afscheid van
Jezus en Maria, gesprek tussen Maria en Magdalena, Judas Wroeging, Veronica.
Na een aantal opvoeringen werd de tekst in 1940 vervangen door een nieuw spel
van Jacques Schreurs M.S.C. ‘Van Gabbatha naar Golgotha’, lyrisch sterk in prachtig
gebouwde verzen, doch wellicht daardoor dramatisch zwakker. Schreurs deelt zijn
spel in in vier bedrijven:
I.

Van Bethanie naar den Tempel.

II.

Van Cenakel naar Sanhedrin.

III.

Van Gabbatha naar Gabbatha.

IV.

Van Gabbatha naar Golgotha.

Het spel begint met het verblijf van Christus te Bethanië (zalving door Maria
Magdalena) en eindigt met de graflegging van Christus. Ook hij besteedt bijzondere
aandacht aan het afscheid Jezus-Maria, en de persoon van Judas. Diens persoon wordt
nog sterker geaccentueerd, doordat de schrijver de moeder van Judas ten tonele voert,
en wel in een rechtstreekse confrontatie met Judas (‘Nooit zal ik 't kind van mijnen
schoot verraden...’).
Evenals in het Augsburger Passionspiel geeft Schreurs een sympathieke tekening
van de vertegenwoordigers van het heidendom in het drama: Pilatus en de Centurio.
Pilatus is voor hem de tragische gestalte, die rotsvast gelooft in de onschuld van
Christus en aan zijn zijde staat, doch alleen wijkt voor het besef, dat zijn existentie
afhangt van de gunst van de keizer. De Centurio groeit aan het einde van het spel uit
tot de eerste Christen, als hij na Christus' dood getuigt ‘Nu kan Hij vrij verrijzen...’.
Over zijn werk zegt Pater Schreurs in een vraaggesprek het volgende22: ‘In elk der
grote tonelen is altijd een centrale figuur, die een bijzondere gestalte verkregen heeft.
Pilatus heb ik, als de kerkvaders, milder behandeld. Herodus was meer een soort nar;
ik heb bij deze figuur ook een rol aan een nar toebedeeld, die verschrikkelijk wijze
dingen moet zeggen tegen Herodus. Bij den Kruisweg, die in één gang doorloopt,
heb ik een speciale rol toebedeeld aan den centurio, als de eerste christen: “De eerste
christen staat aan Gods altaar” zegt hij dan onder het kruis. Na de kruisafname gaat
men in processie naar het graf. Vier soldaten gaan voor het graf staan “op wacht voor
deze dode majesteit”. De rei komt op, en het spel is ten einde. Pasen en de verrijzenis
klinkt door in de woorden der Piëta, in bespiegelingen der rei, een blijheid die
doorschemert en die treffender kan zijn dan wegsnellende soldaten, licht, vuur...’.
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Over het gebruik van reien zegt Schreurs vervolgens: ‘Persoonlijk geloof ik meer in
het drama dan in het spreekkoor. Ik heb in het Passiespel dan ook enkel reien ingelast,
die misschien hetzelfde waren als onze spreekkoren. Deze reien willen slechts lyrische
intermezzo's zijn, bespiegelingen over Christus, gezien door wijze en dwaze maagden’.
In tegenstelling tot pastoor Van Delft begint Pater Schreurs het spel met de zalving
te Bethanië, wat ook Van de Burgt deed in zijn in 1933 te Rimburg opgevoerde
‘Koningspassie’. Wellicht beïnvloed door de in de dertiger jaren levende devotie
voor Christus Koning legt hij - zoals de naam ‘De Koningspassie’ reeds doet
vermoeden - sterk de nadruk op het Koningsschap van Christus. Zijn werk bestaat
uit vier akten, onderverdeeld in 19 scènes, en behandelt evenals dat van Pater Schreurs
de periode van Christus leven en dood van Bethanië tot en met de verrijzenismorgen.
De bedrijven geeft Van de Burgt de volgende aanduiding mee:
I.

De koning aller volken.

II.

De liefde Koning.

III.

De Koninklijke dulder.

IV.

Romeinsch recht.

Ook de scènes duidt hij telkens met een op het aspect van het koningsschap gerichte
benaming: De Koning des tempels, De Koning der heidenen, De Koninklijke
Lijdensweg, De Koninklijke standaard, De Koninklijke overwinning.
Het Passiespel te Tegelen wordt sinds 1931 regelmatig opgevoerd. De veertien
opvoeringen in dat jaar trokken reeds 27.500 bezoekers, een aantal dat in 1950 in 36
uitvoeringen zou uitgroeien tot ruim 130.000 toeschouwers. Na de oorlog werden
de opvoeringen, voor welke Hubert Cuypers de toneelmuziek componeerde, in 1946
voortgezet. De regie voerde vanaf 1933 André Thijssen. Bij die voortzetting brachten
de vernieuwingen in liturgie en kerk en de veranderende mentaliteit van de naoorlogse
mens moeilijkheden mede. Toch zette het stichtingsbestuur door. Voor de opvoeringen
in 1967 trok men - naast André Thijssen, die de massaregie behield - Gabriel Beckers
aan voor de tekstregie en het individuele spel. Hij bracht een aantal coupures in de
tekst aan, liet de langademige reien grotendeels vervallen en schrapte een aantal
rollen (o.a. de Moeder van Judas). Bij de voorstellingen van 1975, onder regie van
de Tegelenaar Har Huys, werd vooral aandacht besteed aan de dramatische
tegenstelling van de optredende personages en werd gestreefd naar een wervelende
dynamiek bij de massa-scènes. Personen, die Gabriel Beckers uit de tekst schrapte,
werden wederom opgenomen. Het aantal toeschouwers overtrof in dit jaar wederom
de 45.000. Tot in onze dagen blijven de Passiespelen te Tegelen, waaraan honderden
inwoners mee-
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werken en die door de gehele gemeenschap worden gedragen, een uniek voorbeeld
in Limburg van echte gemeenschapszin en een exponent van volkstoneel in de ware
zin van het woord.
In Limburg waren vele voorwaarden, die tot geestelijke spelen aanleiding konden
geven, vervuld: Bedevaartsplaatsen, vertoning van reliquieën, Heiligdomsvaarten,
de aanwezigheid van vele kloosters, orden etc. waren gunstige factoren voor het
beoefenen van een geestelijk spel. Men keerde hierbij steeds meer en meer terug
naar het gemeenschapsleven der middeleeuwen. In feite moet men constateren, dat
onze voorouders als het ware het gehele leven en alle gebeurtenissen daarbinnen
dramatiseerden.
Wie ooit de plechtige processies in en buiten de steden meebeleefde, het ronddragen
der relieken en van de noodkist van St. Servaas, de historische optochten zag, kan
meevoelen hoe de vroegere bewoners van onze gewesten het leven dramatiseerden:
zowel de geboorte, de dood en de begrafenis van een vorst, de inhuldiging van een
wereldlijke of geestelijke gezagsdrager, kortom iedere belangrijke wereldlijke of
kerkelijke gebeurtenis leidde tot openbare plechtigheden, optochten, wedstrijden,
wagenspelen, rouw- of vreugdebetoon waaraan het gehele volk deel had. Theater en
openbare ceremoniën staan eeuwenlang met elkaar in contact, zijn zelfs met elkaar
verbonden.
Na de woelige Franse tijden en nadat de rust was weergekeerd na de Belgische
opstand volgde een herleving van het katholieke geloofsleven en herstel van een
aantal eeuwenoude tradities. In 1846 werd te Maastricht de grote processie van St.
Servaas in luister hersteld en in 1874 volgde weer voor het eerst sinds een eeuw de
Heiligdomsvaart. Bij gelegenheid van de Heiligdomsvaart in 1916 (8-23 juli) werd
- voorzover ons bekend is - weer voor het eerst teruggegrepen op de traditie op het
Vrijthof toneel te spelen; elke dag vond er de ‘Plechtige tooning der H.H. Relieken’
plaats.
Op 9, 16 en 23 juli vonden telkens om 5.30 uur voorstellingen plaats van ‘De
Legende van Sint Servaas’, van de hand van Chr. Mertz, pr. De regie berustte bij
Alphons Olterdissen; de muzikale leiding was in handen van Henri Hermans. Het
décor stelde de stadswallen met het Pater Vinktorentje voor. De Nieuwe Koerier van
11 juli 1916 schreef als, volgt: ‘Het aantal spelenden ging, koren en orkest inbegrepen,
de zeshonderd te boven. Op één na, de heer Vincent Berghegge, die de zware rol van
St. Servaas goed tot haar recht deed komen, waren allen dilettanten. Maastricht, de
schone stad van het Zuiden, waar alles eenen weg gaat, als het is de weg der kunst,
heeft een nieuwe grootsche daad gevoegd bij
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de vele, die de stedelijke feesten in de geschiedenis der stad van Servatius weten aan
te wijzen...’.
Dat het bij de première slecht weer was weten wij uit het bericht van Pater
Linnebank in het Centrum: ‘De stad van vrede en van hemelsch licht wordt Maastricht
genoemd in het spel. Het Maastrichtse licht is ons niet verschenen. We hadden
vertrouwd dat het Zuiden zonniger was.
Wat bloemen en een doodenwa,
dat is het leven.

Veel regen, weinig zonneschijn: dat is het leven’.
Bij de Heiligdomsvaart in 1923 werd - wederom van de hand van Chr. Mertz ‘Het Spel van St. Lambertus’ opgevoerd. In 1930 volgde op het Vrijthof een
reconstructie van het bezoek van Maximiliaan aan Maastricht en diens deelname aan
het Vogelschieten. Bij de Sint Servaas-feesten in 1934 werden op het Vrijthof
voorstellingen gegeven van ‘De heiligen ontwaken’ van Pater Jacques Schreurs onder
regie van Jef Baarts. Dit stuk werd ten tonele gebracht door een vijfhonderdtal
medewerkenden uit de rijen van de jeugdbeweging ‘De Jonge Wacht’. Wij zijn dan
terecht gekomen in de tijd van de sterk opkomende ‘Gemeenschapsspelen’. Bij deze
spelen speelden massale spreek- en bewegingskoren een grote rol. Als pogingen
getuigen zij van grote durf, vaak van een originele opzet en een stralende overtuiging.
Van een overtuigende dramatische kracht waren zij echter niet. Wel viel er de
emotionele waarde van gebaar en beweging op, die in deze spelen voor het eerst door
honderden als zodanig werd beleefd. Ook het spel van Frans van Oldenburg Ermke
(pseudoniem van Frank Brunklaus) en Bernhard Verhoeven ‘De Bonte Tocht’, door
de ‘Jonge Werkman’ opgevoerd, behoorde tot deze categorie23.
In de dertiger jaren kwam het ‘volks- en leekentoneel’ op de voorgrond, dat eveneens
als gemeenschapsspel te beschouwen is. De ‘leekenspelbeweging’, zich bewust van
de grote plaats, die de lekenspeler (leek, aanvankelijk staande tegenover clerus, later
tegenover beroepsacteur) in het geheel van de ontwikkeling van het toneel heeft
ingenomen, wil de band herstellen, die er in vorige cultuurperioden tussen het volk
en zijn theater bestond. De lekenspeler wil het toneel weer zien als de dramatisering
van zijn levensinzicht. Hij zoekt weer naar een stijl, die alle gebieden van het leven,
mens, maatschappij en samenleving, doordringt.
Naar hun opvatting staat het hedendaagse beroepstoneel te geïsoleerd, het is te
literair-aesthetisch toegespitst, richt zich slechts op een kleine
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bevolkingsgroep. Zij zijn van mening, dat er helaas een te sterke scheiding is gekomen
tussen de geïsoleerde, louter artistieke theaterkunst aan de ene zijde en een
tweederangs dilettantisme aan de andere kant.
In zijn boek ‘De culturele beteekenis van het leekenspel’24, omschrijft Jan Beerends
het verschil tussen dilettant en lekenspeler als volgt: ‘De dilettant, het woord genomen
in de zin die het verkreeg, speelt toneel uit liefhebberij; hij poogt daarbij de
beroepsacteur zoveel mogelijk te benaderen. De lekenspeler echter (dit woord
genomen in de huidige zin) grijpt naar het toneel als uitingsmiddel, hij zal dan ook
niet trachten de beroepsacteur te gelijken, maar veeleer pogen, een eigen stijl te
scheppen. De beroepsacteur en de hem navolgende dilettant speelt om te vertolken,
niet om wat hij vertolkt. Met andere woorden: de acteur beoefent de kunst om de
kunst, de lekenspeler om in en door zijn spel gestalte te geven aan de ideeën en
gevoelens, die in hem leven’.
‘De leekenspeler behoort vanuit een andere mentaliteit te spelen dan de doorsnee
dilettant meestal bezit. Bij hem mag niet alles draaien om de uitvoering (en nog
minder om het persoonlijk succes met je naam op het netjes gedrukte programma en
bloemen voor de dames). Zijn verhouding tot het publiek is een andere, hij poogt
niet de bewonderde virtuoos te zijn, maar eenvoudig een mens, die speelt uit vreugde
en mededeelzaamheid, zoals hij ook zou zingen of dansen’.
‘Spelen is zijn ontroering meedelen aan anderen, het veronderstelt het
mede-ontroerd zijn der anderen, spelen is gemeenschap scheppen met anderen, spelen
is de gemeenschap beleven. Daar vloeit uit voort, dat men zich bedient van een voor
de gemeenschap verstaanbare taal en dat het spel bij voorkeur uitdrukking geeft aan
bewogenheden van elementairen, algemeen-menselijken aard; dat het vanzelfsprekend
komt tot oer-motieven als het gevecht tussen leven en dood, tussen liefde en haat,
tot het motief van schuld en boete, van wraakzucht en berouw, van vreugde en angst,
van hoop en verlossing, van geloof en vertrouwen. Het spel is bij uitstek
gemeenschapskunst’.
Het streven van de lekenspelbeweging was er dus op gericht de opvoering van een
spel wederom in een logisch verband te brengen tot het een of ander openbaar feest
voor geheel de gemeenschap. Lukte dit niet, dan in ieder geval voor een bepaalde
groep of een bepaald volksdeel. Geestelijk toneel en gemeenschapsspelen gingen in
de dertiger jaren - geïnspireerd door de zojuist geschetste gedachte - vaak samen.
Naast de reeds eerder vermelde opvoeringen te Maastricht, Tegelen en Rimburg
dienen als zodanig ook beschouwd te worden de talrijke opvoeringen van Calderon's
‘De geheimen van de H. Mis’, tijdens de missieweken in 1935 te Heerlen o.l.v. Jef
Schillings en als massaal openlucht-

Harry Schillings, Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw

167
spel door de gehele Horster bevolking in 1937 op de ruïne van het kasteel Ter Horst
in een bewerking van Henri Ghéon, onder leiding van A. Sweerts. Ook tijdens de
Heiligdomsvaart te Susteren - de verzamelnaam voor alle luisterrijke gebeurtenissen
rond de vroeg-Middeleeuwse St. Amelbergakerk - werd in 1937 voor het eerst een
toneelspel opgevoerd. Jacques Schreurs schreef voor dit doel ‘Het Spel der heiligen’.
Het spel speelt rond 700 aan de boorden van het riviertje de Suestra, waar Lambertus
en Willibrordus elkaar ontmoeten. Willibrordus sticht er een abdij voor de
Benediktijnen; Pepijn van Herstal bouwt er een kerk. Het stuk verhaalt vervolgens
de lotgevallen van dit bedehuis, de verwoesting door de Noormannen, de herbouwing
door koning Swentibold en zijn vrouw Oda. Het eindigt met de dood van koning
Swentibold en zijn begrafenis in de abdijkerk. Abdis Amelberga verzoekt de
kloosterzusters: ‘Keert in uw cellen terug en trekt rouwkleding aan, want heden stierf
een koning en een koningrijk’. Het stuk - gespeeld door de gehele gemeenschap stond onder leiding van Jef Baarts.
Eveneens onder leiding van Jef Baarts werden tijdens de feesten van de ‘Zwarte
Christus’ te Wijk-Maastricht opvoeringen gegeven van het legende-spel
‘Anne-Veronica’, geschreven door Jef Baarts. Het spel behandelt de wonderlijke
historie van het ontstaan van het Zwarte Kruisbeeld, bewaard en vereerd te Wijk,
door blikseminslag in een notenboom. Spelen hadden eveneens plaats in 1938 rond
de eeuwfeesten van O.L. Vrouw in het Zand te Roermond, waar in de zomermaanden
elf voorstellingen werden gegeven onder leiding van Jef Schillings van ‘De mensheid
gaat ter Bêevaert’ van Raymond Lampe CssR. Als kern bevat het symbolische spel
de vondst van het miraculeuze beeld ‘Onze Lieve Vrouw in 't Zand’ in een waterput.
Het toneel in dienst stellen van een bepaalde idee - de Mariaverering - ligt duidelijk
ten grondslag aan het Maria-Wagenspel ‘De Piëta’, een mysteriespel van droom en
gelijkenis, geschreven door Jacques Schreurs in opdracht van het comité
Maria-Wagenspel 1938 om in steden en dorpen op de marktpleinen te spelen. De
première van het spel vond plaats op de markt te Roermond op 19 juni 1938. Het
kan gezien worden als voorbereiding op het in 1940 te houden Internationaal
Mariacongres te Maastricht, bij welke gelegenheid een groot Mariaspel zou worden
opgevoerd. Het congres ging echter vanwege de oorlog niet door.
In 1938 vonden te Waubach bij gelegenheid van de eeuwfeesten rond Don Bosco
opvoeringen plaats van het door J. van de Burgt geschreven Don Bosco spel ‘De hel
der Godloozen overwonnen’. Uit datzelfde jaar stammen voorstellingen van ‘De
schoone Slaapster’ door Pater Jacques Schreurs, geschreven voor het 100-jarige
klooster Jeruzalem te Venray,
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alsmede van ‘God zal er in voorzien’, een klein volks wisselspel voor leek en
kloosterling, door Anton van de Velde geschreven, bij de 100ste verjaardag der
Stichting van de Congregatie der Eerwaarde Zusters Franciscanessen te Heythuisen,
en ter ere van de stichteres Katrien Daemen. Bij gelegenheid van het 200-jarig
herdenkingsfeest van het St. Odiliakerkje te Sweykhuisen in augustus 1939 werden
er onder leiding van Jef Schillings door de plaatselijke bevolking een aantal
voorstellingen gegeven van het ‘Odilia-spel’ van Paul Haimon (pseudoniem van
Willy Laughs). Odilia, blind geboren, werd door een wonder weer ziende. Ieder jaar,
op haar naamdag in juli, komen de blinden ter bedevaart in dit dorp en vanuit de
verre omstreken komen mensen om deze plechtige pelgrimsdag te vieren. De laatste
jaren komen zoveel mogelijk leden van de Limburgse Blindenbond, alsmede de
verpleegden van het blindeninstituut te Maaseik. Ze zingen de liturgische gezangen
tijdens de H. Mis in de open lucht. In 1941 werd een ander Odilia-spel opgevoerd,
‘De Korenbloem van Herstal’ van J. v.d. Burgt. In Meerssen werden in 1939 in de
Proosdij voorstellingen gegeven van het ‘Spel van den Heiligen Sacrament van
Mirakel te Meerssen’, in een tekst van L. Volders en J.M. Heynen, met muziek van
G.F. de Pauw. Het spel verhaalt hoe bij een brand in de basiliek een jonge boerenzoon,
de in lichterlaaie staande kerk binnenrent en geheel ongedeerd, met het Allerheiligste
Sacrament de kerk weer verlaat.
Ook de Maria-verering kreeg gestalte in een aantal spelen, gewijd aan de
verschijningen te Lourdes. In de zomer van 1941 werden door de plaatselijke
bevolking van Cadier en Keer bij de Lourdesgrot aldaar voorstellingen gegeven van
‘Bernadette’ van Jan Vuysters. Het spel behandelt de verschijningen, de strijd om
de grot, de eerste genezingen en het toestaan der processies door de burgerlijke
overheid. Reeds in 1934 vonden opvoeringen, hetzelfde thema betreffende, plaats
in het Openluchttheater te Valkenburg, namelijk van ‘Bernadette’ van Henri Ghéon,
in de vertaling van Jacques Benoit. Ad Thenaar (pseudoniem van Nico de Vrede)
bewerkte later het gegeven andermaal; op 14 juli 1958 werd dit stuk in hetzelfde
openluchttheater door de ‘Speelgroep Limburg’ opgevoerd. In de zomer van 1941
werd in het park van het klooster te Overhoven (Sittard) een spel van de hand van
Jacques Schreurs opgevoerd ‘Het Deken Thijssen-spel’, onder regie van Jan Dessers.
Daarna maakte de Kultuurkamer een einde aan deze activiteiten.
Na de oorlog werd de vooroorlogse traditie voortgezet. Bij gelegenheid van het
Maria-Congres te Maastricht in 1947 werd o.l.v. Willem Tollenaar met meer dan
1200 medewerkenden voorstellingen gegeven van het massa-spel ‘Sterre der Zee’.
Tegen een decor van de stadswallen
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in echte mergelblokken ontwikkelde zich de legendarische historie van het
wonderbeeld van de Lieve Vrouw Sterre der Zee, zo nauw verbonden met de historie
van de stad Maastricht. In het jaar daarop volgden voorstellingen van ‘Het spel van
St. Servaas’ van Lou Maas (voordracht Leny Malherbe; choreografie Wally Haacke).
Ook Jacques Schreurs (in 1966 te Weert overleden) besteedde opnieuw zijn talent
aan zijn geliefde gemeenschapsspelen. In 1946-47 schreef hij ‘De Mensch Hioob’,
gemeenschapsspel in drie bedrijven, met voor- en tussenspel. Een spel van ramp en
vertrouwen. ‘De Mensch Hioob’ is een moderne versie van het bijbelverhaal Job,
gepersonifieerd in een Noord-Limburgse boer, die have en goed verliest in de oorlog.
Zijn vee en knechten worden door de bezetter weggevoerd, zijn kinderen vinden de
dood door een bombardement. Zijn vertrouwen in God geeft hem weer geluk en
voorspoed. Op de ruïnes van het klooster Jerusalem te Venray - hetzelfde klooster
waarvoor hij in 1938 ‘De schoone Slaapster’ geschreven had - werd dit stuk door de
Venrayse bevolking op 10 juni 1947 gespeeld.
Bij gelegenheid van de viering van ‘Sittard 700 jaar stad’ schreef Schreurs een
spel voor de Sittardse bevolking: ‘Het rampjaar 1677’, waarin hij een beeld geeft
van het wel en wee van deze stad (1948). Het laatste gemeenschapsspel in de veertiger
jaren werd - naast uiteraard opvoeringen van het Passiespel te Tegelen en het spel
van de Heiligdomsvaart te Susteren - ‘het Kromstafspel’ te Roermond o.l.v. Gabriel
Beckers. Na 1950 werden de uitingen van gemeenschapsspelen zeldzaam. We
noteerden nog gemeenschapsspelen te Venlo in 1954 bij gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van de Congregatie van de H. Familie, opvoeringen van het spel van Manus
van der Kamp ‘Gisteren, vandaag en morgen’, met medewerking van 800 inwoners
uit Venlo, o.l.v. Anton Sweerts; bij gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de
parochie Cadier en Keer in 1966 opvoeringen van ‘Zwart begint’ van Sef Spronck
en tenslotte volksspelen bij de viering van het 1000-jarig bestaan van de gemeente
Herten in 1968 ‘De stichting van Herten door Koningin Amalberga’. Het waren
echter incidentele manifestaties. De continue lijn van de dertiger jaren was duidelijk
verbroken. Het idee van de lekenspelbeweging was dood. Niet langer was het
toneelspel een middel, dat in een logisch verband werd gebracht tot het een of ander
feest voor geheel de gemeenschap. Het toneel werd teruggeworpen op zichzelf; het
l'art pour l'art-beginsel. Het weet met zichzelf geen raad meer. Niet langer was het
toneelspel uitbeelding van het sociale en religieuze besef der gemeenschap, getuigenis
ook van de levensconceptie der spelers, die uit de gemeenschap ontsproten, daarvan
niet geïsoleerd stonden, doch er naar bloed en geest mede verwant waren. De
gemeenschap geraakte in een crisis, daarmee ook het gemeenschapsspel en het toneel.

Eindnoten:
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20
21
22
23
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III
Toneel- en theaterleven van 1940-1960
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Samenwerking binnen het amateurtoneel
Het uitbreken van de tweede wereldoorlog vormde geen breekpunt voor het
amateurtoneel; integendeel. Er werd in de jaren 1940 en 1941 meer gespeeld dan
ooit. Toneel - en dan vooral amateurtoneel - was vrijwel de enige vorm van
ontspanning en amusement. De bioscopen werden - vanwege de bijna overwegend
Duitse speel- en propaganda-films - door de grote massa gemeden. Het verenigingsen gezelligheidsleven bloeide door het saamhorigheidsgevoel als nooit te voren.
Het amateurtoneel nam zelfs in het Openluchttheater te Valkenburg de taak en de
plaats van het beroepstoneel over. Het ‘Zuid-Limburgs Toneel’ bespeelde het gehele
zomerseizoen van 1940 en van 1941 het Openluchttheater te Valkenburg, en ook in
vrijwel alle andere openluchttheaters werd in deze periode druk gespeeld. In
Voerendaal werd op kasteel Cortenbach ‘De hertog van Brabant’ - Drama in 5
bedrijven uit de tijd der Spaanse Nederlanden van Huib Ubaghs - en in het kasteel
Gulpen ‘Maria Stuart’ van dezelfde schrijver door de ‘Gulpener Toneelvrienden’ ten
tonele gebracht. In het theater 't Oude Kasteel te Born werd ‘In 't Witte Paard’ door
een combinatie van het ‘Limburgs Toneel-Sittard’ en ‘De Vriendenkring’ te Born
en in Overhoven-Sittard het ‘Deken-Thijssen Spel’ van Jacq. Schreurs opgevoerd,
terwijl in het openluchttheater ‘Prickbosch’ (Bleyerheide) door het ‘Theater- und
Bühnengesellschaft’ voor het eerst stukken in het Nederlands als ‘De bokkenrijders’
en ‘De pastoor van Neuvilette’ op de planken werden gebracht. In het Proosdijpark
te Meerssen vertoonde ‘Kunst en Vermaak’ ‘Des Soudaens Dochterken’ van Ad
Bevers en in het Openluchttheater te Sweyckhuizen werd ‘De Korenbloem van
Herstal’ door een combinatie van een zestal amateurgroepen opgevoerd.
De tijd van combinaties, die in latere jaren tot opmerkelijke toneelprestaties door
amateurs leidde, nam hier een aanvang. Uit het hierboven vermelde repertoire blijkt,
dat ook nog in de veertiger jaren het volkstoneel in het teken stond van de romantiek,
en de belangstelling van de vele tienduizenden gaf te kennen, dat de Limburger
voelde voor
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romantiek. Opvallend is de telkens weer opduikende belangstelling van het reeds
door het ‘Zuid-Limburgs Toneel’ in 1928 opgevoerde stuk van Huib Ubaghs ‘De
bokkenrijders in het land van Valkenburg’, dat door vele verenigingen in het repertoire
werd opgenomen. Het overige repertoire was een voortzetting van de in de dertiger
jaren ontwikkelde lijn: blijspelen, volksspelen, en - vooral voor het Openluchttheater
te Valkenburg - luchtige vacantiespelen. Het ‘Zuid-Limburgs Toneel’ speelde er
‘Vier mannen en een meisje’ van A. Valo, ‘En Jacob Diende’ en ‘een Wespennest’,
beide van H. Bakker en de ‘Dramatische Kunstkring’ ‘In andermans schoenen’ van
Dom. de Gruyter, ‘'n Zomerzotheid’ van Cissy van Marxveldt.
In feite sloot het repertoire van de meeste groepen aan bij de burgerlijkheid van
de 19e eeuwse dramatiek. De meeste stukken tonen een homogene samenleving op
zeer beperkt sociaal niveau, met een eenzijdige sociaal-maatschappelijke inhoud.
Naast het gegeven zit het volksachtige dan ook in het gemoedelijke, volkse en
landelijke van de milieu- en karakterschildering. In de normale karakteristiek van
het romantische volksdrama zijn de maatschappelijk zwakken de witte en de
welgestelden de zwarte schapen. Het niet in de pas lopen met de algemeen aanvaarde
burgerlijke levenshouding diende veroordeeld en bestraft te worden. De genoemde
vacantiestukken ‘En Jacob diende’, ‘Een Wespennest’ en ‘Een zomerzotheid’ werden
dan ook meer geaccepteerd als zijnde bestemd voor de vacantiegangers van elders
dan voor de eigen Limburgse bevolking.
In 1941 trachtte Piet Malherbe - die in 1939 zijn debuut maakte met ‘De Pastoor
van Driebeek’ - het traditionele repertoire te doorbreken met zijn ‘Marieke’, een spel
rond de problemen van het gevallen meisje. Enerzijds sloot hij aan bij de eenzijdige
sociaal-maatschappelijke inhoud, anderzijds durfde hij een probleem te stellen, dat
met een ‘taboe’ omgeven is. Hij ontmoette moeilijkheden toen hij het werk wilde
opvoeren. De commissie van het verenigingsgebouw, waaraan het stuk ter keuring
werd voorgelegd voor het geven van de première, keurde het werk af als ‘strijdig
met het fatsoen, en daardoor niet opvoedend werkend op de massa’.
De premiè werd toch gegeven en met groot succes. Naar aanleiding van deze
première - halfvasten 1941 - schreef Jehan Kuypers in het Limburgs Dagblad ‘In
Limburg wordt toneelspel hoofdzakelijk beoefend als een amusementsbedrijf, waarbij
de spelers soms met veel talent hun best doen een tere snaar te treffen of de lachlust
uit te buiten. Dat nochtans in het volkstoneel behalve de uiting van eigen geaardheid
en het streekeigene ook een pedagogische factor niet ontbreken mag, blijft aan
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de werkelijkheid volkomen vreemd... In den breede bezien is het opmerkelijk hoe
vooral in het Zuiden des lands het volkstoneel ook werkelijk een spiegelbeeld is van
het volkse leven. Argeloos en zonder motivering speelt men den dief naast den
pastoor, den bokkenrijder naast den martelaar en Sinte Agnes naast den moordenaar.
Doch er is één punt waaromtrent men al te teer een preutschen zin bewaart. Al het
kwaad der wereld kan op de planken komen. En moord en doodslag kan niet wreed
en ruw genoeg zijn. Maar als van het ééne thema, dat angstig wordt geweerd, een
zweem de planken raakt, dan is de duivel los... Dit Thema is...?? Gelijk het voor de
traditionelen een ergernis was, toen Dr. Clemens Meuleman ruim een kwart eeuw
geleden op Heerlerbaan het katholieke doorgangshuis begon, dat naderhand een
weldaad bleek te zijn en hen die schreeuwden van schandaal door feiten zwijgen
deed, zo is het nog heden de dag velen initiatiefdragers een doorn in het oog, wanneer
men plots het dorpstoneel verrijken wil met een christelijk beaccentueerde tragedie
der slachtoffers, waarvoor Meuleman het Huis gesticht heeft. Iets wat rond sexe
speelt wordt a priori verworpen als strijdig met fatsoen...
Malherbe heeft het aangedurfd van christelijk standpunt uit, het kies geval van
een gevallen meisje op het podium te brengen, wèl wetend dat zoiets al prikkelend
van inhoud is. Rond dit gebeuren copieert hij trouw naar het leven de reflexen bij de
dorpsbewoners, en spint hij de tragedie uit welke zij tegen wil en dank nog groter
maken door verstoting. Dit op zich is echter geen verdienste. Dit is niet meer dan
een portret van een stukje leven, waarvan het volkstoneel op ander terrein dan ook,
al overvol is. De opmerkelijkheid, en wat dit eenvoudige spel tot waarde stempelt,
is gelegen in de christelijke visie, die over dit alles heen, naast het misprijzen van
het kwaad, aanspoort tot barmhartigheid... Na dit debuut kunnen wij van P. Malherbe
nog meer verwachten. Wij zien hem op de weg van Olterdissen, de regionale schrijver
van Maastricht, christelijk in zijn humor en christelijk in kastijding, maar bovenal
volks...’1. Het stuk beleefde na de bevrijding een ware zegetocht door Zuid-Limburg
(meer dan 70 opvoeringen).
Na de inval van de Duitsers in mei 1940 werd vooralsnog het amateurtoneel niets
in de weg gelegd. In de loop van 1941 echter richtte zich de aandacht van het
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten (Afdeling Theater en Dans) op het
Valkenburgs Openluchttheater en daarmee ook indirect op het ‘Zuid-Limburgs
Toneel’, dat dit theater hoofdzakelijk bespeelde. Op Jef Schillings werd druk
uitgeoefend voorstellingen te organiseren voor de N.S.B. en het N.V.V. Hij weigerde
en nadat ook aan amateurgroepen de verplichting was opgelegd zich aan te
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sluiten bij de Kultuurkamer, was het officieel gedaan met het amateurtoneel in
Limburg. Op de carnavalsdagen van februari 1942 (15, 16, 17 februari) gaf het
‘Zuid-Limburgs-Toneel’ haar laatste openbare voorstellingen: tien in totaal. Het is
duidelijk dat tien voorstellingen binnen drie dagen onmogelijk door één groep gegeven
konden worden. Door de continue bespeling van het Valkenburgse Openluchttheater
in de zomer, en de talrijke uitkoopvoorstellingen in de provincie was het ‘ZLT’
uitgegroeid tot een monstergezelschap. In 1941 werden niet minder dan 113
voorstellingen gegeven, waarvan 41 in de open lucht. Het gezelschap telde op dat
moment 68 medewerkers: 28 dames en 40 heren. 25 verschillende stukken werden
er in dat jaar opgevoerd. Het was niet langer hèt ‘Zuid Limburgs Toneel’ dat speelde,
maar één van de afdelingen van ‘het Zuid’, zoals het gezelschap meestal werd
aangeduid.
Na de inwerkingtreding van de bepalingen rond de Kultuurkamer werden de
activiteiten van het amateurtoneel in de besloten kring van patronaten, missiehuizen,
internaten, godsdienstige bijeenkomsten en kloostertuinen in de zomer voortgezet.
Uit het archief van het ‘Zuid-Limburgs-Toneel’ blijkt bijvoorbeeld dat dit gezelschap
in de periode juni 1942-juni 1944 nog een veertigtal voorstellingen gaf in besloten
kring. Welke moeilijkheden daarbij overwonnen moesten worden, blijkt o.a. als men
bedenkt dat alle vervoer per fiets en met fiets en aanhanger moest gebeuren. Het
repertoire beperkte zich overwegend tot stukken met een religieuze strekking: ‘Joseph
in Dothan’, ‘Elckerlyc’, ‘De Paradijsvloek’, ‘En waar de sterre bleef stille staan’,
‘Kermisvolk op Kerstmis’, en, vooral bij gelegenheid van priesterwijdingen ‘Bij
Heernonk’ en ‘De pastoor van Driebeek’, maar ook weer werk van Limburgse auteurs:
‘Hanna van de Heerlerhei’ (Anjoel Valo), ‘Tineke van de Mölder’ (Jan Wouters) en
‘Hubeer Zonderbon handelt zwart’ (Martin Duyzings). De omstandigheid dat het
gezelschap slechts met één groep speelde en aan de voorbereidingen alle tijd en zorg
besteedde, leidde tot voortreffelijke voorstellingen, waaraan vrijwel alle topspelers
van de Limburgse amateurtoneelwereld hun medewerking verleenden zoals Hub
Consten, Pierre Cox, Miets Eder, Lies en No Bours, Jos Kengen, Aag Klinkenberg,
Fons Meyers, Dick Oosterkamp, Wim Schaffers, Jef Schillings, Ali Vroomans, Jan
Wouters, Grada Tempelman, Jo Zuketto, Anny Engelen.
Tijdens de oorlogsjaren ontstonden ook nieuwe gezelschappen. Hoe paradoxaal
dit lijkt, toch ligt de verklaring voor de hand. In de oorlogstijd was er vrijwel geen
ontspanningsmogelijkheid - en vrije tijd was er te over. Nog een andere belangrijke
omstandigheid was, dat beroepsacteurs uit het westen her en der in de provincie
waren ondergedoken en
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hun medewerking verleenden aan het instuderen van stukken. Zo ontstond b.v. te
Beek, waar Albert van Dalsum langere tijd ondergedoken was, al repeterende ‘Het
Masker’ o.l.v. Gabriël Beckers, die overigens een grote rol zou gaan spelen bij de
verdere ontwikkeling tot beroepstoneel in Limburg. Onder regie van Van Dalsum
werd Vondel's ‘Lucifer’ ingestudeerd dat, in de winter 1944-1945 zijn première
beleefde. Bèr Hollewijn groepeerde te Maastricht ‘De Kemediespeulers’, en
debuteerde in 1941 met ‘Slivvenier in Mestreech’ en bereidde zijn sociale volksspelen
voor (‘De Kruusweeg’), waarmee hij na de bevrijding Limburg stormenderhand
veroverde. Te Heerlen formeerde Pierre Cox een groep belangstellende jongeren om
zich heen en stichtte ‘De Flierefluiters’, die in 1945 in de openbaarheid traden en
met ‘Een Zomerzotheid’ in het Valkenburgse Openluchttheater grote successen
oogstten.
Stammend uit deze periode dienen voorts onder meer genoemd te worden:
‘Toneelgroep Kuvri’ (Heerlen), ‘St. Genoveva’, later ‘Expressie’ te Welten (Jacq
Gulikers), ‘BATON’ Heerlen (Dick Hendriks, Jo Zuketto), ‘Toneelgroep Geleen’ (Max
de Bruin, Sjef Nijsten), ‘Maastricht 46’ (H. Veugen), ‘KAT’ Heerlen (Jan van Heteren,
Sjef Nijsten), ‘Ardalion’ Hoensbroek (Kees Heyboer), ‘Tierlantijnen’ Weert (Jo van
de Velden) en verder ‘Genesius’ Horst (M. Rongen), ‘Tegels Toneel’ (Har Huys),
‘Speelgroep Gelre’ Roermond (M. Creemers), ‘Roermonds Toneel’ (A. van Bergen),
‘Reuvers Toneel’ etc.
Terwijl in Midden- en Noord-Limburg de Duitsers nog weerstand boden en in
bezet Nederland de hongerwinter in alle hevigheid woedde, speelde Zuid-Limburg
weer toneel. Op 31 januari 1945 gaf het ‘Zuid Limburgs Toneel’ de eerste voorstelling
na de bevrijding. Er zouden er in datzelfde jaar nog 130 volgen. En niet alleen ‘het
Zuid’ speelde, maar alle groepen, die reikhalzend naar de bevrijding hadden uitgezien.
Naast voorstellingen voor de bevrijders, de Nederlandse Stoottroepen, de binnenlandse
strijdkrachten, het Rode Kruis volgden al spoedig weer de traditionele voorstellingen
voor gezelschappen en verenigingen, waarbij onder meer een geliefd doel was ‘het
instrumentenfonds van de Harmonie of Fanfare’, die in de oorlog vele instrumenten
aan de bezetter waren kwijt geraakt. Het Valkenburgs Openluchttheater werd in de
zomer 1945 bespeeld door een drietal gezelschappen: Het ‘Zuid-Limburgs Toneel’
gaf voorstellingen van ‘Adam in Ballingschap’, ‘De Vrek’, ‘De klucht der
Vergissingen’ en ‘Als Stad en land elkaar ontmoeten’ (J.J. Zoetmulder); ‘De
Flierefluiters’ voerden ‘Een zomerzotheid’ op en ‘De Dramatische Kunstkring’ gaf
voorstellingen van ‘Robbedoes’.
In het jaar 1946 ontstond tenslotte de samenwerking tussen een aan-
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tal amateurgezelschappen, waarvoor reeds in het begin van de veertiger jaren plannen
waren gemaakt. De inleiding daartoe waren de openluchtvoorstellingen van ‘De
Korenbloem van Herstal’ in Sweijckhuizen in juni 1941 door een combinatie van
een zestal amateurgezelschappen uit de Westelijke Mijnstreek o.l.v. Jef Schillings2.
In de zomer van 1946 kreeg deze samenwerking duidelijker gestalte, en de blikken
zijn daarbij op het Valkenburgse Openluchttheater gericht. Op 14 juli gaf ‘Het Zuid
Limburgs Toneel’ in samenwerking met ‘Het Masker’ in het Openluchttheater de
première van ‘Een Midzomernachtsdroom’. Ook in 1947 werden de voorstellingen
in dezelfde combinatie, in dezelfde bezetting, voortgezet en haalde ‘Een
Midzomernachtsdroom’ reeds de 50ste voorstelling. Als nieuwe produktie gaf de
combinatie in dat jaar voorstellingen van ‘De vrolijke vrouwtjes van Windsor’.
In 1948 werd de combinatie ‘Zuid-Limburgs Toneel/Het Masker’ uitgebreid met
‘Het Limburgs Volkstoneel’. De basis voor ‘de Speelgroep Limburg’ was daarmede
gelegd. Op 27 juni volgde de première van Schiller's ‘Wilhelm Tell’ en op 28 augustus
van ‘De Genadenrijke Walram’ van Jef Heydendal. Het was in feite de presentatie
van de groep, die vanaf 1949 onder de naam ‘Speelgroep Limburg’ zou opereren.
Nog andere combinaties ontstonden er in deze tijd, zij het meestal voor een bepaalde
productie: de ‘Beambtenvereniging Treebeek’ en de ‘Kunstkring Valkenburg’ met
‘De koopman van Venetië’; ‘ZLT’, ‘Flierefluiters’ en de ‘Beambtenvereniging’ met
‘Winteravondsprookje’; de combinatie ‘Het Masker-Kemediespeulers’ met ‘De
Batavische Gebroeders van Vondel’; ‘Z.L.T.-Flierefluiters’ met ‘Met Masker en
Pistool’ van Loe Maas, een spel rond de beruchte Bokkenrijdersbende met de Dode
Hand (Mathijs en Gertruid Ponts); ‘Z.L.T.-Volkstoneel’ met ‘Het Adelaarsjong’ van
Rostand.
Behalve de gezamenlijke produkties voor het Openluchttheater gingen de
gezelschappen de overige tijd van het jaar hun eigen weg. ‘Het Masker’ gaf
voorstellingen van ‘De Spooktrein’ en ‘Goud’ (O'Neill), ‘De Flierefluiters’ van ‘Een
wespennest’ en ‘de Rare’ (Ballings), ‘De Kemediespeulers’ van ‘De rechter van
Zalamea’ en ‘De klucht van meester Pathelijn’ en ‘Het Volkstoneel’ van ‘Mei in het
land van Rode’ en ‘Ego’. Het ‘Zuid Limburgs Toneel’ zette ook in deze jaren haar
overstelpend aantal uitvoeringen voort. In 1946 gaf het gezelschap een record aantal
uitvoeringen namelijk 197 in totaal. ‘Het Zuid’ omvatte in feite vier groepen, min
of meer gespecialiseerd in een bepaald genre: een afdeling jeugdtoneel, een afdeling
voor dialectstukken, een afdeling voor volkstoneel en een afdeling voor klassieke
werken. Het gehele gezelschap werkte mee aan de grote produkties.
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Reeds eerder werd opgemerkt, dat uiteindelijk opsplitsing in diverse groepen nadelige
effecten met zich meebrengt, én voor de kwaliteit van het werk én voor de sfeer in
de groep. Het zeer grote aantal uitvoeringen, gepaard aan een uitgebreid repertoire,
had vaak een overbelasting van de (amateur) spelers ten gevolg, te meer als men in
aanmerking neemt, dat een aantal spelers elders nog regisseerde en speelde. Een
ander frequent voorkomend verschijnsel was, dat nieuwe stukken, door het ‘Zuid
Limburgs Toneel’ ingestudeerd, spoedig hun weg vonden naar andere gezelschappen
en daar door spelers van ‘het Zuid’ werden geregisseerd.
Tot het vaste repertoire in deze jaren behoren:
dialectstukken: ‘Hanna van de Heerlerhei’, ‘Tineke van de Mölder’, ‘'t Waor in de
Mei’ en ‘'t Sjwart sjaop’.
jeugdtoneel: ‘Sneeuwwitje’, ‘Assepoes’ en ‘De schone slaapster’.
volkstoneel: ‘Kinderen van ons volk’, ‘De Vreemdeling’, ‘De klucht van de brave
moordenaar’, ‘De gehangene met de koorde’ en ‘Anneke’.
klassiek: ‘De Vrek’, ‘De klucht der Vergissingen’, ‘Adam in Balllingschap’ en
‘Marieke van Nieuweghen’.
Het werkterrein van het gezelschap omvatte de gehele provincie. Het speelde in
iedere zaal van Vaals tot Mook, en in de zomer in ieder denkbaar ‘openluchttheater’.
In juni 1949 werd het gezelschap - en het gehele volkstoneel in Limburg - zwaar
getroffen door het plotseling overlijden van Jef Schillings op vijftigjarige leeftijd,
die terugkerend van een generale repetitie te Maastricht in zijn auto door een
hartverlamming werd getroffen. Ruim dertig jaar had hij al zijn krachten ingezet
voor een verantwoord amateurtoneel; meer dan 1200 keer had hij zelf op de planken
gestaan; meer dan 200 stukken geregisseerd; bij alle grote toneelevenementen in
Limburg was hij betrokken geweest. Hij had Limburg de eerste toneelperiodiek
bezorgd, namelijk Wij Spelen, die na vier jaargangen in de oorlog verdween, zoals
hij ook Limburg een eigen toneelfonds wilde geven - speciaal voor de uitgave van
Limburgs werk - waarin echter ten gevolge van de oorlogssituatie maar één werk
verscheen: ‘De dode die verkouden was’, van Jan Peters. Hij kan - samen met Anton
Hulsman - beschouwd worden als de pionier van het volkstoneel in Limburg, die
honderdduizenden Limburgers voor het eerst in contact heeft gebracht met goed
verantwoord toneel. Hij was de man, die - zelf een opmerkelijk toneeltalent bezittend
- een onfeilbaar flair had om goede talenten op te sporen en door zijn kijk op de
toneelmogelijkheden van een stuk zijn spelers tot grote prestaties aanzette. Hij was
de man, die door zijn leiderscapaciteiten deze spelers niet alleen uit
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heel Limburg verzamelde, maar ook tesamen hield. Hij zou zijn grote droom - een
eigen Limburgs beroepsgezelschap in de trant van het ‘Vlaamse Volkstoneel’ - niet
meer kunnen realiseren.
Na het officiële begin van ‘de Speelgroep Limburg’ onder leiding van Gabriel
Beckers in 1949 gingen de oorspronkelijk bij de opzet betrokken gezelschappen hun
eigen weg. ‘De Kemediespeulers’ o.l.v. Bèr Hollewijn gingen - zoals we elders zullen
zien - van meet af aan een eigen weg. Hollewijn bleef enerzijds vechten voor een
gefundeerde, katholieke levensbeschouwing in zijn toneel, anderzijds wilde hij ook
in het amusements-toneel een ‘zuiverende’ toon brengen. Hij trachtte dit te bereiken
door het brengen van eigen stukken, deels van zijn hand, deels in samenwerking met
H. Loontjens geschreven. Tot dit doel schreef Hollewijn in een tijdsbestek van 15
jaar meer dan 20 toneelstukken. Voorop staat in zijn werken zijn streven het toneel
midden in het leven en de actualiteit te plaatsen. Zijn best geslaagde poging is het
prachtige, sterk geschreven ‘De Kruusweeg’ (1944). Een echt volks, tevens religieus
spel, waarbij de tendentie uit en door het spel geboren wordt. Bij een aantal van zijn
werken echter gaat het toneelmatige overheersen, zoals in ‘Revolutie’ (1948), ‘De
Eeuwige’ (1947), en ‘Kinder weurde groet’ (1954). Sterk zijn de cabaretachtige
teksten (Kermisstukken) uit de beginjaren met het optreden van ‘De Drei Zwèrrevers’
(Jan Hollewijn, Harie Loontjens en Giel Defesche). Andere werken van de hand van
Hollewijn - met groot succes veelvuldig binnen en ook buiten Limburg gespeeld zijn onder meer ‘Slivvenier in Mestreech’ (1941), ‘Het Zigeunerkamp’ - Mastreechter
operette (met Loontjens) (1945), ‘In de gouwe lanteerie’ - (met Loontjens) (1947),
‘'t Leve’, ‘Het leven van Jan de Butto’ (1948), ‘De Kleine Wereld’ (1949), ‘De wereld
draait’ (1949), ‘De Zigeunerprins’ (1949), ‘Lente en Liefde’ (1949), ‘De geteikende’
(1955), ‘Pico Bello’ (1956) en ‘De touverkis’ (1960).
Ook Piet Malherbe met zijn ‘Limburgs Volkstoneel’ ging na de oorlog een eigen
weg, die uiteindelijk logischerwijze in de zestiger jaren tot oprichting van het
‘Heerlens Streektheater’ leidde. Hij zag vooral het toneel als middel om zijn liefde
voor eigen streek en streekcultuur te belijden. Zijn in de oorlog ontstane ‘Marieke’
(1941) werd na de bevrijding - toen het probleem van de ongehuwde moeder op wel
bijzondere wijze actueel werd - in vrijwel alle plaatsen van Limburg gespeeld. Ook
‘De pastoor van Driebeek’ handhaafde zich in het repertoire. Op 16 januari 1946
ging een nieuw spel van zijn hand in première, ‘Mei in 't Land van Rode’, naar een
gegeven van A.J. Toussaint. In dit romantische spel in drie bedrijven schreef hij voor
het eerst een aantal rollen in het Kerkraads dialect. Het stuk speelt in 1723 en
behandelt
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folkloristische gebruiken rond de Meiviering (Meiboomgebruiken) in het Land van
Rode, en geeft bovendien een kijk op gebruiken en toestanden in de tijd, dat de abten
van Rolduc als patriarchen heersten over Kerkrade en omgeving. In december 1946
reeds volgde een nieuwe première, ‘Ego’, toneelspel in drie bedrijven. In dit spel
signaleerde Piet Malherbe duidelijk de zich in de naoorlogse jaren ontwikkelende
egoïstische onhebbelijkheid. Dit egoïsme heeft dan ook in ‘Ego’, spelend temidden
van de mijnwerkersbevolking, vorm en gestalte gekregen. De optredende personages
‘Ego’, ‘Arbed’, ‘Hebkens’ spreken voor zich.
Het stuk, dat zoals gezegd in de eigen mijnstreek wordt gesitueerd, vormt in feite
een aanloop voor zijn spel uit het mijnwerkersleven ‘Kompelseer’ - in opdracht van
de Culturele Raad geschreven - dat op 27 november 1950 zijn première beleefde.
‘Hij heeft’, aldus Loe Maas, ‘er de zeer schaarse serie Nederlandse mijnwerkersspelen
een belangrijke aanwinst mee bezorgd. Piet Malherbe’, aldus Loe Maas verder, ‘heeft
lang genoeg contact gehad met de mijnwerkerssamenleving om, voor zijn spel, de
vinger precies op die gevoelige plek te kunnen leggen die alle mijnwerkers over heel
de wereld ter harte gaat: de kompelseer, de ongeschreven wet dat iedere koelwerker
steeds zijn makkers, sympathiek of het tegendeel daarvan, zal waarschuwen voor of
helpen in het gevaar, ook al zou het hem zelf het leven kosten’3. De kern van het stuk
draait om een liefdesconflict tussen twee jonge mensen, dat zich tot beneden in de
mijn voortzet.
In de tussenliggende jaren besteedde Piet Malherbe overigens ook aandacht aan
werken van andere Limburgse auteurs. Hij toonde reeds eerder te beseffen, dat het
geestelijk verkeer, dat alle kunst en dus ook het toneel tussen de mensen onderling
moet brengen, bij het volk het best verkregen werd met stukken, die aan de ziel van
dit volk zelf waren ontsproten. Het grootste gedeelte van het repertoire van zijn
vereniging bestond dan ook uit eigen Limburgse stukken. Het ‘Limburgs Volkstoneel’
was daardoor niet achter geraakt op andere toneelgroepen, die met successtukken
uit andere streken of verre vreemde landen voor het voetlicht traden. Eer integendeel4.
Op 22 augustus gaf het ‘Limburgs Volkstoneel’ de avant-première van Paul
Haimon's ‘Magnificat’. In zijn recensie in de Gazet van Limburg schreef Loe Maas
daarover: ‘Wij geven aanstonds toe, dat de vrijmoedigheid, waarmee deze katholieke
Limburgse dichter het precaire onderwerp van de drie wonderbare geboorten van
Maria, Johannes, en Jezus benaderde, velen zal doen huiveren. De Timmermansiaanse
volkse manier om heilige mysteries binnen de pen of het penseel te trekken, bereikte
in Magnificat wel haar uiterste grenzen. Het gevaar van ont-
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wijding was in het geheel niet denkbeeldig. En het was slechts te danken aan de
zuivere op het Hooglied geïnspireerde poëzie en aan de primitieve uitpuring der
figuren, dat dit gevaar zo goed als overal vermeden kon worden. Het “Limburgs
Volkstoneel” overtrof zich zelf: het speelde met een zo zuivere overgave, een zo
edele intentie en in een zo afgewogen stijl, dat deze avant-première een ontroerende
verrassing werd. De dromerige en van God bezeten figuur van Maria (Leny Malherbe)
had moeilijk verbeterd kunnen worden’5.
Het jaar daarop (24 december 1949) bracht ‘het Volkstoneel’ de première van ‘De
Zoon van de Kreupele’, een Advents- en Kerstspel van de hand van Loe Maas. Het
streven bleef erop gericht jaarlijks een oorspronkelijk Limburgs werk op de planken
te zetten. In oktober 1950 volgde de première van ‘Brunhilde’, een spel geschreven
ter gelegenheid van de viering van het zevende eeuwfeest van het H. Scapulier, door
de Carmeliet Ivo van Dinther. De jaren 1951, 1953 en 1954 brengen premières van
stukken van de hand van Harry Schillings: ‘De zoon van Napoleon’, ‘Jeanne, de
maagd’, ‘Wat nu... Elisabeth?’. Ook Piet Malherbe bleef onverdroten doorgaan met
het produceren van toneelwerken: In 1950 een vrolijk detective spel ‘De man met
de witte regenjas’; in 1951 voor het Vrouwelijk Jeugdwerk ‘Het duivelsei’ en ‘Het
spel van de Gulden Margriet’ en sedert 1952 zijn kluchtige blijspelen in het dialect:
‘Maifieber’, ‘Hartetroef’, ‘Spoeëke Sjeng’, ‘De blauw Roeës’, ‘De Ies-heilige’. Alle
stukken van Limburgse bodem, vol kleur en klank en levenslust.
Opmerkelijk is, dat in de periode van een dalende belangstelling van het publiek
voor het toneel meer gezelschappen naar een dialect-repertoire gaan grijpen, dat
inderdaad de bevolking blijft aanspreken. De ‘Toneelgroep Geleen’ ging in 1955
onder leiding van Sjef Nijsten er eveneens toe over in de provincie dialectstukken
te spelen. Aanvankelijk oorspronkelijk werk in Limburgs dialect: Hub Janssen ‘Eine
woonwagel heel sjtil’ en ‘Sjus wie zjwerbelkes’ en van Sjef Nijsten ‘Trees van de
Bokkeriejer’ en ‘Jan Rataplan’, maar daarna bewerkingen in dialect - meestal van
de hand van Max de Bruin - van gangbare repertoirestukken, zoals: ‘'t Kletsjwief’
(Jens Exler), ‘De waorzèkster’ (Wilfried Wroost), ‘Es auw sjure brenne’ (Anton
Aulke), ‘Ene jong of a maedje’ (Fritz Wemper).
De wil tot samenwerking - na de tweede wereldoorlog begonnen - zette zich ook
in de vijftiger jaren voort. Uniek is in dit verband dat zich in het land van Rode in
1949 de R.K. Federatie van Toneelgezelschappen te Kerkrade formeerde, die zich
ook als zodanig presenteerde. In 1951 organiseerde de Federatie een toneeltournooi,
waaraan de volgende Kerkraadse gezelschappen deelnamen: ‘Kunstvrienden’
(Bleijerheide),
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‘Beatrix’ (Nulland), ‘Volkstoneel’ (Kerkrade), ‘Juliana’ (Bleijerheide), ‘Ons Zuiden’
(Chèvremont), ‘Excelsior’ (Kerkrade), ‘Blijmoedigheid’ (Spekholzerheide).
‘Kunstvrienden’ opende het tournooi met een door P. Malherbe geschreven en aan
de Kerkraadse pionier Chris Doverman opgedragen eenakter ‘Maifieber’. In maart
1954 werd te Heerlen een Federatie van Heerlense Toneelverenigingen opgericht,
waarbij zich aansloten: ‘de Dramatische Kunstkring’, ‘De Flierefluiters’, ‘De
Plankeniers’ (Heerlerheide), ‘St. Genoveva’ (Welten), ‘St. Genesis’ (Heksenberg),
‘De Baan’. De Federatie verzorgde jaarlijks de gezamenlijke amateurtoneelavonden,
waarbij een stedelijke jury prijzen en subsidies toekende. Incidentele samenwerking
ontstond te Hoensbroek toen de gezamenlijke Hoensbroekse toneelverenigingen in
1957 het Passiespel ‘Het lege Graf’ van L. Fodor brachten. In 1959 speelde een
combinatie o.l.v. van Jan van Heteren, bestaande uit spelers van ‘Pit’, ‘De Faun’ en
‘Ardalion’ hetzelfde spel.
Het aantal Limburgse amateurgezelschappen, dat in de vijftiger jaren voorstellingen
in het Valkenburgse Openluchttheater gaf, groeide van jaar tot jaar, waaruit men
enerzijds kan constateren, dat de dominerende rol van een aantal grote gezelschappen
voorbij was, anderzijds dat het niveau van de overige gezelschappen beduidend was
gestegen. Het meest kenmerkend voor het spel in de vijftiger jaren is het streven naar
een grotere intensiteit en ritmeversnelling in het spel, waarbij de waarheid begint
door te dringen, dat elk stuk zijn eigen speelstijl eist en niet schabloonmatig kan
worden behandeld. Innerlijke echtheid van beleven, spreken en handelen staat op de
voorgrond. In deze jaren traden in het Openluchttheater te Valkenburg onder meer
de volgende groepen op: ‘De Flierefluiters’ (Pierre Cox) met ‘Harvay’ en ‘Potasch
en Perlemoer’, ‘De Faun’ (Jan van Heteren) met ‘Koffie met Cognac’, ‘Het Limburgs
Volkstoneel’ (P. Malherbe) met ‘Wat nu Elisabeth?’, ‘Maastricht '46’ (B. Veugen)
met ‘Come back Peter’ en ‘Valstrik voor een man alleen’, het ‘Limburgs Toneel’ (J.
van Heteren) met ‘l'Annonce faite à Marie’ en ‘Kleine kinderen worden groot’,
‘Narrenkap’ (Cees Heyboer) met ‘Zwarte Magie’, ‘De Schouwspelers’ (Jef Baarts)
met ‘Het onstuimige hart’ en tenslotte ‘Zuid-Limburgs-Toneel’ (Hub Consten) met
‘Hotel-ratten’, ‘Daar was laatst een meisje loos’ en ‘Abelino’.
Naast Valkenburg werden vooral de openluchttheaters te Brunssum (Edenpark)
en Stein (Steinerbosch) regelmatig bespeeld. In het in 1946 als recreatieoord door
de Staatsmijnen in Limburg opgerichte openluchttheater ‘Steinerbosch’ traden
regelmatig een groot aantal Limburgse gezelschappen op. De ‘Speelgroep Limburg’
was er regelmatig te gast evenals de ‘Zuid Nederlandse Opera’ alsmede diverse
operette-gezelschappen.
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Opmerkelijke toneelprestaties leverde een combinatie van het ‘Zuid-Limburgs Toneel’
en het ‘Limburgs Volkstoneel’ in 1949 met voorstellingen van ‘Het Adelaarsjong’
van E. Rostand met de jeugdige Leny Malherbe in de titelrol. De ‘Speelgroep De
Gong’ o.l.v. Jef Baarts gaf uitstekende voorstellingen van Shakespeare's ‘Macbeth’,
terwijl ‘Het Nationaal Toneel van België’ ‘De Koopman van Venetië’ ten tonele
bracht.
Tot de meest op de voorgrond tredende gezelschappen in de vijftiger jaren en in
het begin van de zestiger jaren behoorden de ‘Toneelgroep Maastricht '46’
(landskampioen van W.K.A. 1957 en winnaar van het Xe en XVe Tournooi der
Maasgouwen) o.l.v. Bèr Veugen. De regie voerden afwisselend Gerard de Zoete,
Elise Hoomans en B. Veugen. Het repertoire omvatte onder meer ‘Valstrik voor een
man alleen’ (R. Thomas), ‘Liefde van de zeven poppen’ (Gallico), ‘Engel met
Bloempot’ (Mihura), ‘Bruid in de morgen’ (Hugo Claus). Opmerkelijk was ook het
optreden van ‘Het Limburgs Toneel’ te Sittard o.l.v. Jan van Heteren, met ‘Een man
van adel’, ‘School der dapperen’ (waarmee het gezelschap op het XIe Tournooi der
Maasgouwen in 1962 de eerste prijs behaalde) en ‘Zachtjes met de deuren’. Verder
was er ‘Het Zuid-Limburgs-Toneel’ o.l.v. Hub Consten met opvoeringen van
‘Emigranten’, ‘Als de kinderen maar eens groot zijn’, ‘Nacht in de Rimboe’ en
‘Notaris Grijp’. Na 1956 gaf dit gezelschap overwegend voorstellingen in het dialect:
‘Tineke van de Mölder’, ‘De Sjtiefkop’ en ‘Pension Lumes’, alle van Jan Wouters.
Tot belangrijke prestaties kwamen ook de ‘Toneelgroep Expressie’, Welten, o.l.v.
Jacq. Gulikers en Els Eymael met ‘De bemoeial’ (J. Popplemel), ‘Toevallige
ontmoeting’ (Noel Coward) en ‘Moany's jongen huilt niet’ (T. Williams) en het
gezelschap ‘De Narrekap’ (Hoensbroek) o.l.v. Kees Heyboer, dat voorstellingen gaf
van ‘Zwarte Magie’ (A. van Zuylen), ‘Ze kregen wat ze wilden’ (L. d'Alton) waarmee de eerste prijs werd behaald te Elsloo in 1955 - en ‘Bomen sterven staande’
(A. Canon). Voorts is te vermelden ‘St. Ardalion’ (Hoensbroek) o.l.v. Jo Bus (in de
zestiger jaren voeren afwisselend Fr. Keulen en Jan van Heteren de regie), dat
opvoeringen gaf van ‘Ombre Chère’ (J. Duval), ‘Getuige à charge’ (A. Christie),
‘Huis Clos (Sartre) - eerste prijs Elsloo 1966 -, ‘Oog om oog’ (Peter Shaffer), ‘Als
een kat op een heet zinken dak’ (T. Williams).
De aloude gezelschappen ‘Kunst en Vermaak’ (Maastricht) en de ‘Dramatische
Kunstkring’ (Heerlen) beperkten hun activiteiten tot een of twee voorstellingen per
jaar. ‘Kunst en Vermaak’ gaf onder regie van Herman Lutgerink voorstellingen van
T. Wilder ‘De gelukkige reis’ en ‘Koninklijke Hoogheden’ en van Tsjechow ‘Het
huwelijksaanzoek’. De
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Combinatie Zuid-Limburgs-Toneel, Het Masker.
‘Een Midzomernachtsdroom’ te Valkenburg (1946)
PUCK (LEON BUDÉ) - OBERON (JEF SCHILLINGS).

Combinatie Zuid-Limburgs-Toneel, Het Masker, Limb. Volkstoneel
‘Wilhelm Tell’ te Valkenburg (1947).
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JEF SCHILLINGS

JEF BAARTS

(1899-1949).

(1901-).
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PIET MALHERBE

(1905-).

GABRIEL BECKERS

(1908-).
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‘Dramatische Kunstkring’ onder regie van Fr. Keulen vertoonde ‘De Boomgaard’
(R. Bolt), ‘The old lady shows her medals’ (J.A. Barrie) en ‘Het reisje naar Biarritz’
(J. Sarment).
In Midden-Limburg valt eveneens een verhoogde activiteit waar te nemen. In de
oude toneelstad Roermond maakte na ‘De leekenspelers’ vooral ‘Roermonds Toneel’
furore onder leiding van Toine van Bergen. Opvoeringen werden gegeven van ‘Het
witte schaap van de familie’, ‘Mijn Zoons’, ‘De Sabijnse maagdenroof’ en ‘Bomen
sterven staande’. Na het vertrek van Van Bergen nam Rein Creemers de regie over.
Hij regisseerde de landelijke première van ‘De bungalow’ van A. van Bergen (1958).
In 1960 stichtte hij een nieuw gezelschap ‘Studio Roermond’. Zijn doel was vooral
een elementaire opleiding voor amateurspelers in het leven te roepen en daarnaast
een mogelijkheid tot een oriëntering inzake toneel te scheppen. De ‘Speelgroep Gelre’
o.l.v. Mien Creemers-Julicher, later van Frans Keulen, gaf voorstellingen van ‘Daar
moet je een vrouw voor zijn’ (F. Dudley), van ‘Huis aan het meer’ (H. Mills) en
‘Gouden Regen’ (Priestly).
‘De Tierlantijnen’ te Weert, in 1951 door Jo van de Velden opgericht, speelde
onder regie van Gabriel Beckers ‘De reiziger van Forceloup’ (G. Sion), ‘Kleine
kinderen worden groot’ (N. Langley), ‘Het was maar kinderspel’ (V. Riuz) en ‘De
Tuinschuur’ (G. Greene). ‘Tegels Toneel’ (Tegelen) ontwikkelde zich o.l.v. Har
Huys van een dorpsgezelschap tot een regionaal gezelschap. Dit gezelschap gaf
voorstellingen van ‘Anastasia’ (M. Maurette), ‘De Muizenval’ (A. Christie), ‘Korczak
en de kinderen’ (E. Sylvanus) en ‘Vandaag is morgen’ (H. Bates).
Het amateurtoneel heeft in de vijftiger jaren duidelijk een opbloei gekend en ook
een grote weerklank gevonden bij de bevolking. Het wezenlijke verschil tussen deze
periode en die van 1920-1940 ligt vooral in het feit dat na 1950 een groter aantal
groepen op een kwalitatief verantwoord niveau werkte. In de vooroorlogse jaren was
het een betrekkelijk klein aantal gezelschappen, dat - én qua repertoirekeuze, én qua
technische verzorging - op artistiek verantwoord niveau werkten. In de naoorlogse
jaren is het grondvlak duidelijk verbreed en daardoor de belangstelling van het publiek
toegenomen. Ook heeft natuurlijk een belangrijke rol gespeeld, dat juist na de oorlog
behoefte aan ontspanning bestond en dat het toneel voor het overgrote deel van de
bevolking daartoe de enige vorm was. Een bijkomende reden, die b.v. het talrijke
bezoek aan de openluchttheaters na de oorlog verklaart, is gelegen in de
deviezenbeperking in de jaren 1946-47, die een sterke rem vormde op de trek van
de toeristen naar het buitenland. De verbetering van het niveau is vooral tot stand
gekomen door het groeiend aantal gecombi-

Harry Schillings, Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw

186
neerde uitvoeringen in de naoorlogse periode, door het groeiend aantal regisseurs,
die eerst elders bij de meer gerennomeerde gezelschappen ervaring en vorming
opdeden om vervolgens bij andere gezelschappen te regisseren of zelf een nieuw
gezelschap op te richten.
Na 1960 valt er een duidelijke teruggang waar te nemen in de publieke belangstelling.
Er is een wisselwerking tussen het algemeen-worden van de televisie in de zestiger
jaren en de terugval van het amateurtoneel. Het publiek, dat in Limburg al spoedig
naar vijf verschillende televisiestations kon kijken, bleef thuis om de prikkel van het
nieuwe fenomeen te ondergaan. De geringe belangstelling bracht de gezelschappen
in financiële moeilijkheden - de kas bleef leeg - met als gevolg dat ook de spelers
het lieten afweten. Het zien van produkties op de televisie in grote montages, waar
het publiek in Limburg nooit de gelegenheid en de mogelijkheid voor had gekregen,
bracht het bovendien tot de mening, dat de voorstellingen in de kleine, slecht
geoutilleerde zalen, slechts tweederangs waren. Ook de ontwikkelingen in de zich
snel veranderende maatschappij - door de toenemende communicatiemogelijkheden
- heeft de belangstelling voor het amateurtoneel ongunstig beïnvloed. Het repertoire
- zovele generaties lang stoelend op het sociaal en religieus uniforme besef der
gemeenschap - sloeg niet meer aan. De ethische grondslagen, waarop een intrige
werd gebouwd - gezins- en familieverhoudingen, huwelijksproblematiek, de rol van
de vader, de moeder en de kinderen, de verhouding tot het personeel en het gezag wijzigden zich fundamenteel. De enge begrenzing van de plaats van handeling in
vroegere stukken - de huiskamer, de binnenplaats, het café - waardoor de sociaal
maatschappelijke speelruimte - en dus de probleemstelling - werd begrensd, werd
nu opengebroken. Het toneel kreeg - mede door de groeiende TV - als speelplan heel
de wereld, met alle daarin voorkomende menselijke problemen en tegenstellingen.
Het amateurtoneel moest op zoek naar een nieuw geschikt repertoire, maar het was
er niet. In arren moede speelde het de afleggers van het beroepstoneel, die niet voor
het amateurtoneel waren geschreven.
Het publiek bleef in de zestiger jaren steeds meer thuis, zowel bij het beroeps- als
bij het amateurtoneel. Ook Gabriel Beckers speelde met zijn ‘Speelgroep Limburg’
voor lege zalen. De grootste afnemers van amateurvoorstellingen, de plaatselijke
verenigingen, zagen er evenmin heil in gezelschappen aan te trekken voor hun feesten ledenavonden, omdat er ‘niets te verdienen viel’. Kienavonden waren gunstiger
voor de kas. Het aantal uitvoeringen van het ‘Zuid-Limburgs Toneel’, waarvan de
leiding na het overlijden van Jef Schillings in 1949 door Hub Consten werd
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overgenomen, geeft hiervan een duidelijke indicatie. In 1948 bedroeg het aantal
voorstellingen nog 152, in 1952 nog 48, in 1958 nog 30, in 1962 nog 11, en in 1966
nog 8, waarna het gezelschap op non-actief ging. Hetzelfde valt waar te nemen voor
vrijwel alle overige gezelschappen. ‘Alleen de gedrevenen tot het toneel’, aldus Nico
de Vrede6 ‘zij die het niet kunnen laten, omdat zij anders zichzelf niet meer zijn,
zullen blijven volhouden, waarbij zij zich vele inspanningen moeten getroosten en
vele moeilijkheden moeten overwinnen, inspanning op het terrein van stuk, regie en
spel, moeilijkheden op het terrein van de organisatie’.

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6

Limburgs Dagblad, 18 maart 1941 (Jehan Kuypers).
J. van de Burgt, Een gelukkig initiatief, in: Wij Spelen, mei-juni 1941.
Gazet van Limburg, 29 november 1950 (Loe Maas).
Limburgs Dagblad, 21 december 1949 (Paul Haimon).
Gazet van Limburg, 24 augustus 1948 (Loe Maas).
Nico de Vrede, Toneel en theater in Limburg, in: Met betrekking tot Limburg,
Amsterdam/Hilversum 1966, p. 309.
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De organisatie van het amateurtoneel
De eerste poging om tot een organisatie van het amateurtoneel in Limburg te geraken
werd - zoals we reeds zagen - ondernomen op het einde van de negentiende eeuw.
Zo vindt men in het jaarverslag 1893/94 van het gezelschap ‘In Vriendschap
Bloeiende’ te Valkenburg dat het bestuur van dat gezelschap in de afgelopen zomer
krachtig medewerkte aan de oprichting van een bond van toneelverenigingen in
Limburg. Deze bond kwam op 9 september 1893 tot stand en daarin werd als
afgevaardigde van die vereniging gekozen de heer Th. Dorren. De Maas- en Roerbode
van 11 september 1894 gaf enige nadere informatie over de oprichting van deze
‘Limburgse Bond van Tooneelvereenigingen’. Het beknopte krantenbericht luidde
als volgt: ‘Zondag j.l. werd alhier (te Sittard) gehouden eene vergadering van
Rederijkerskamers in Limburg.
Opgekomen waren:
1. Bloeiend door Eendracht - Maastricht
2. L'Union Chorale - Maastricht
3. In Vriendschap Bloeiend - Valkenburg
4. Swentibold - Sittard
5. Altijd Vrolijk - Amstenrade
6. Kunst en Vriendschap - Oppeven
7. La Petite Dramatique - Roermond
8. Gezellig Samenzijn - Tegelen
9. Genneps Genoegen - Gennep

Na besprekingen van allerlei aard werd het definitief bestuur tot 1896 als volgt
samengesteld uit de heeren: President, J. Arnolds, Sittard. Vice-president, Th. Dorren,
Valkenburg. Secretaris (Noord), Ch. van Waegenningh, Roermond. Secretaris (Zuid),
H.S. Sonneville, Maastricht. Penningmeester, A. Koops, Maastricht. Aan de heeren
van Waegeningh en Sonneville werd opgedragen, eenige wijzigingen in het reglement
te brengen en dan op eene eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voor te leggen’.
Het is jammer, dat ons niet meer gegevens ter beschikking staan met name over
de doelstelling, middelen, organisatie van bestuur en ver-
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eniging, maar ondanks vele nasporingen slaagden we er niet in nadere details te
achterhalen. Ook vonden we geen verdere activiteiten van deze Bond. De mededeling
in de notulen van ‘In Vriendschap Bloeiend’, dat het bestuur krachtig medewerkte
aan de oprichting van de Bond, doet veronderstellen, dat Th. Dorren - die ook tot
vice-voorzitter werd gekozen - mede-initiatiefnemer is geweest. Vermoedelijk heeft
zijn aftreden als president van de Kamer ‘In Vriendschap Bloeiend’ in november
1895 - na interne moeilijkheden binnen de Kamer - invloed gehad op het niet van de
grond komen van de Limburgse Bond. Overigens blijft enkel al het feit van de
oprichting zelf aangeven, dat bundeling van krachten en gezamenlijk beraad van
gelijkgerichte gezelschappen als belangrijk werd ervaren.
Als tweede poging dient beschouwd te worden de oprichting in 1921 door Anton
Hulsman te Heerlen van de ‘Provinciale Vereeniging tot bevordering van de
Dramatische Kunst in Limburg’. Zijn streven was er op gericht een overleg- en
samenwerkingsorgaan te maken van de verantwoordelijke amateurtoneelleiders in
Limburg om elkaar te leren kennen, waarderen en voor te lichten. Ook dit streven
slaagde niet, zoals we zagen, en de ‘Provinciale Vereniging’ kristalliseerde zich uit
tot de toneelvereniging ‘Dramatische Kunstkring’ te Heerlen. Op 1 juni 1938 richtten
Mart Rongen te America en Jac Keysers te Griendtsveen een oproep tot ‘alle
dilettanten-tooneelvereenigingen, die van goede wil zijn’7.
Ook deze oproep had geen gevolg. De ‘R.K. Limburgse Tooneelbond’ kwam niet
van de grond. Blijkbaar waren te weinig gezelschappen van goede wil.
Inmiddels waren op landelijk niveau reeds langer een aantal organisaties werkzaam.
Reeds in 1914 ontstond de ‘Algemene Nederlandse Dilettanten Bond’ (later de
‘Algemene Nederlandse Toneel Bond’), in 1923 gevolgd door de ‘Nederlandse R.K.
Tooneelbond’. Daarnaast treffen we aan de ‘Bond van Arbeiders Toneelverenigingen
in Nederland’, alsmede regionale bonden in Friesland (de ‘Bond van Dilettanten
Toneelverenigingen’) en Amsterdam (‘Bond van Amateur-, Toneel- en
Operettevereenigingen Amsterdam’). Als middel tot verbetering van het spelpeil
werden door de ‘Bond van Arbeiderstoneelverenigingen’ reeds in de dertiger jaren
regiecursussen georganiseerd, terwijl een eigen maandblad werd uitgegeven: Het
Arbeiderstoneel. Ook de ‘Algemene Nederlandse Toneelbond’ gaf een eigen orgaan
uit: De Tooneeldilettant. De ‘Nederlandse R.K. Tooneelbond’ volstond een aantal
jaren met de uitgave van een bescheiden Maandelijksch Nieuws, totdat in oktober
1928 een fusie werd aangegaan met ‘Roomsch Tooneel’ onder redactie van Gerard
Nielen.
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Het ‘Rapport inzake het dilettantentoneel’8 werd aanleiding tot een nieuw streven
naar verbetering van het toneel-amateurisme en zodoende tot het ontstaan van de
‘Nederlandse Amateur Toneel Unie’ (1940), die gezien moet worden als het nieuwe
orgaan voor het amateurtoneel. De nadruk werd gelegd op een zodanige verheffing
van het peil van het amateurtoneel, dat het een culturele factor van betekenis kon
worden. De doelstelling van deze ‘NATU’ was dan ook: het toneel spelen door amateurs
dienstbaar te maken aan de culturele ontwikkeling van het Nederlandse volk. Ter
bereiking van deze doelstellingen werden de navolgende middelen aangegeven:
- het houden van bijeenkomsten en congressen,
- het oprichten en in stand houden van een instituut ter ontwikkeling en opleiding
van amateurtoneelspelers,
- het uitgeven van een verenigingsorgaan,
- het inrichten van een toneelbibliotheek,
- het stimuleren van de Nederlandse toneelschrijfkunst, door het uitgeven van
oorspronkelijk Nederlands toneelwerk,
- het leiding geven en organiseren van toneel- en voordrachtwedstrijden.
Het orgaan van de ‘Algemene Nederlandse Toneelbond’, De Tooneeldilettant, werd
omgedoopt in Het Amateurtoneel en werd per 1 januari 1941 het officieel orgaan
van de ‘NATU’. Het was een van de eerste doelstellingen van de ‘NATU’ die
gerealiseerd werden. De ‘NATU’ zou overigens geen lang leven beschoren zijn. De
commissaris voor de niet-commerciële verenigingen en stichtingen ontbond eind
1941 de ‘Nederlandse Amateur Toneel Unie’.
Het is de ‘NATU’ geweest, die uiteindelijk de stoot gaf tot het ontstaan van een
Limburgse toneelorganisatie. De behoefte aan organisatie werd in Limburg wel
gevoeld door een aantal toneelleiders, maar aan het steun verlenen aan of het ernstig
nastreven van de zojuist opgesomde doelstellingen werd nauwelijks gedacht. Toen
Jef Schillings in 1937 een ernstige poging ondernam Limburg een eigen toneelorgaan
te geven, namelijk Wij Spelen, maandblad voor het Limburgs Volks- en Lekentoneel,
werden in totaal slechts 260 personen (incl. de gezelschappen) bereid gevonden het
abonnementsgeld van f 1,00 per jaar te betalen. Desondanks voltooide het blad bijna
vijf jaargangen (1937-41), toen het door de bepalingen van de Kultuurkamer getroffen
werd en verdween. Het deficit nam Jef Schillings voor eigen rekening. Ook zijn
Toneelfonds Wij Spelen - bedoeld voor het uitgeven van werken van Limburgse
toneelauteurs - werd geen succes. Als eerste en enige werk verscheen hierin (1935)
‘De dode die verkouden was’, van Jan Peters te
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Roosteren. Meer succes had Jef Schillings met zijn Limburgs Costuumhuis. Het
bleek in die jaren in de behoefte van veel amateurgroepen te voorzien.
Na oprichting van de ‘Nederlandse Amateur Toneel Unie’ in September 1940
richtte Mr De Blieck, de voorzitter van de ‘NATU’, zich tot Jef Schillings met het
verzoek de organisatie van het amateurtoneel in Limburg ter hand te willen nemen.
Tot dit doel richtte deze een circulaire aan de Limburgse amateurtoneelverenigingen
en plaatste in het laatste nummer in 1940 van Wij Spelen een artikel ‘Meer EENHEID
ook in ons Limburgs Toneelleven dringend geboden’9. Hierin schreef hij: ‘Wij juichen
de stichting van de ‘NATU’ van harte toe en we spreken de wens uit, dat ook de
Limburgse verenigingen zich EINDELIJK eens zullen aaneensluiten tot een hechte
organisatie, om dan in zijn geheel een stevige pilaar te zijn van de nieuw opgerichte
‘NATU’.
Op zondag 9 februari 1941 volgde in Hotel de la Poste te Heerlen op initiatief van
Jef Schillings, Henk Tummers en Jo Starmans een contactvergadering voor Limburgse
amateurtoneelverenigingen, waarop 18 toneelgezelschappen waren vertegenwoordigd.
Het doel der bijeenkomst was een gedachtenwisseling te openen over de vraag, is
samenwerking in het Limburgse amateurtoneel nodig? Jo Starmans (Heerlen) hield
vervolgens een inleiding over ‘Eenheid en Samenwerking’. In korte trekken gaf hij
aan waarin de werkzaamheden van een ‘Limburgse Amateur Toneel Unie’ zouden
kunnen bestaan: het organiseren van enkele grote toneelmanifestaties per jaar
(openlucht), het stichten van een toneelbibliotheek, advies geven bij nieuw te bouwen
toneelzalen, het instandhouden van een eigen Limburgs orgaan, het bevorderen van
toneelwerk van eigen bodem. Tijdens de gedachtenwisseling bleek, dat vrijwel allen
overtuigd waren van de noodzaak van samenwerking. Er werd een commissie
benoemd om de plannen verder uit te werken en zich met het bestuur van de ‘NATU’
in verbinding te stellen. Ook de pers besteedde aandacht aan de op handen zijnde
Unie. ‘De vraag is thans eigenlijk tweeledig. Eerstens dient men het eens te worden
over de vraag, of een organisatie van toneelverenigingen in Limburg nodig is en
tweedens moet men zich afvragen of men een zelfstandige organisatie zal gaan
stichten, of een onderdeel van een algemeen Nederlandse vereniging. (...) Op de
eerste plaats zijn er punten waarin de toneelverenigingen elkaar onderling raken, of
in de toekomst zullen raken en te dien aanzien ligt er een belangrijke taak voor een
bond. Om maar een paar voorbeelden te noemen: wanneer er data moeten worden
vastgesteld voor uitvoeringen die van groter belang zijn dan alleen voor de eigen
plaats, is er alle reden tot een zekere ordening te komen; wanneer er plannen zouden
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komen voor concoursen of voor grootse toneeldaden, te stellen door verschillende
verenigingen tezamen dan zal zelfs een overkoepelende organisatie practies niet
gemist kunnen worden. De toneelverenigingen zullen zeer zeker in die richting naar
nieuwe en grote mogelijkheden moeten zoeken. En daarbij zullen ze zich dan
aansluiten aan een groot verleden. (...) Welnu voor deze groep van belangen, is een
specifiek Limburgse organisatie noodzakelijk.
De tweede groep omvat die aangelegenheden, welke even noodzakelijk een groter
verband vragen dan alleen een Limburgse Bond. Wij denken daarbij aan de regeling
van de auteursrechten, aan de uitwisseling van cultuur tussen de streken van ons land
met ieder een eigen karakter en een eigen traditie, aan het vormen van noodzakelijke
hulpmiddelen, als cursussen voor toneelleiders, etc. Uit een juist inzicht in deze twee
groepen van belangen, welke om organisatie vragen, volgt o.i. het juiste inzicht in
de vorm welke die organisatie zal moeten hebben, nl. het zal moeten zijn een specifiek
Limburgse Bond, die zich alszodanig aanbiedt als afdeling van de NATU. Deze bond
zal dan aan de ene kant de eigen gewestelijke belangen veilig stellen, en aan de andere
kant het noodzakelijke contact met de Nederlandse-amateur-toneelwereld
bewerkstelligen... Het eerste zal een uitdrukking zijn van het onmiskenbare feit, dat
de samenstellende delen specifiek Limburgs zijn, het tweede van het even
onmiskenbare feit, dat zij Nederlands zijn’10.
Op zondag 6 april 1941 werd de oprichting van de ‘Limburgse Amateur Toneel
Unie’ vervolgens een feit. De achttien aanwezige gezelschappen gaven zich
vervolgens definitief of in principe op als lid. De heer Hessel Jongsma hield een
inleiding over de culturele en de materiële betekenis van de ‘NATU’. Hij benadrukte
onder meer dat reeds een bibliotheek van 8.000 à 9.000 toneelwerken gratis ter
beschikking van de leden stond. Op 2 mei 1941 kwam het Limburgsch Dagblad op
de oprichting van de ‘LATU’ terug: ‘We hopen intussen dat onze NATU en dus mede
de LATU niet te zeer Hollands georiënteerd zal raken. In de brochure ‘Eenheid’ vinden
we, omtrent de algemene organisatie, een voorlopig comité vermeld, waarin Limburg,
Brabant en Zeeland geheel ontbreken. Misschien komt daar verandering in. In ieder
geval zagen we gaarne meer, veel meer invloed aan ons Zuiden toegekend. Wanneer
ergens volkstoneel innig verbonden is met de volksaard, dan is het wel ‘beneden de
Moerdijk’. Vervolgens zagen we, in literatuur en bibliotheek der toekomstige éne
organisatie, gaarne een zeer grote, geheel evenwaardige plaats ingeruimd aan hetgeen
Vlaanderen oplevert. Brabant, Limburg en ten dele Zeeland behoren nu eenmaal tot
de Zuiderlijke Nederlanden, die min of meer een geestelijke eenheid zijn gebleven.
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Van Vlaanderen zijn belangrijke impulsen voor de opleving van het Nederlandse
toneel uitgegaan. Dit mag, ook in dit verband, niet uit het oog verloren worden. We
respecteren de geest van het Noorden, doch zouden een alweer verdere unificatie in
deze zin een verarming van Nederlandse cultuurwaarden achten. Het ‘volkse’ van
ons Zuiden is heus niet minderwaardig11. Gelijk met de ‘NATU’ werd echter ook de
‘LATU’, einde 1941, getroffen door de maatregel van de bezetter. Zij werden
opgeheven.
De winter van 1945-46 bracht wederom een herleving van de pogingen tot organisatie
van het amateurtoneel. De grote gangmaker op landelijk niveau was Anton Sweerts,
leider van de lekenspelbeweging in Nederland, ‘Ons Leekenspel’ te Bussum. In
januari 1946 verscheen het eerste nummer van De nieuwe Spoel, Bulletin voor het
amateurtoneel, (Voortzetting van Speel met Spoel op de Spelewei). ‘Als eerste en
voornaamste taak’, aldus Anton Sweerts in ‘Welkom Nieuwe Spoel’, ‘stellen wij
ons voor, hoe ongaarne wij dit woord ook gebruiken, zuivering en vernieuwing van
het repertoire’. Tot dit doel stelde ‘Ons Leekenspel’ ‘De Nationale Commissie van
Advies inzake het Amateurtoneel’ in, waarin voor Limburg Jef Schillings zitting
nam. Deze commissie kreeg tot taak het repertoire voor het amateurtoneel nader te
bezien en een lijst van aanbevolen stukken samen te stellen. Ook begon ‘Ons
Leekenspel’ in 1946 met de eerste regiecursussen.
Ook de ‘LATU’ begon in de loop van 1946 wederom haar activiteiten, maar invloed
en ledental waren gering. Er had zich immers in Limburg inmiddels een initiatief
ontwikkeld tot oprichting van een eigen beroepsgroep; een aantal amateurgroepen
werkten inmiddels nauw samen en het was niet verwonderlijk, dat juist deze groepen
naar een organisatorische vorm voor nauwere samenwerking zochten met behoud
van de eigen identiteit. Zo ontstond in 1947 de ‘Amateur Toneelfederatie Limburg’
(A.T.L.) onder leiding van G. Beckers, P. Malherbe en J. Schillings. De Culturele
Raad Limburg aanvaardde de ‘A.T.L.’ als de organisatie, die de toneelbelangen in
Limburg het beste zou kunnen behartigen. De federatie stelde zich onder meer ten
doel: het organiseren van regiecursussen en het vormen van amateurtoneelspelers,
het inrichten van een toneelbibliotheek en een kostuumhuis en het instandhouden
van een technisch magazijn. De regionale toneelschrijfkunst wilde zij vooral
bevorderen door het organiseren van toneel-tournooien, waaraan alleen deelgenomen
kon worden met een stuk van een Limburgse auteur.
Deze poging tot ontwikkeling van een actieve organisatie voor het amateurtoneel
in Limburg werd doorkruist door het ingrijpen van het
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Nederlands Episcopaat, dat - vanuit de poging om de federatie in een confessioneel
kader te gieten - de uitdrukkelijke wens uitte het katholiek amateurtoneel onder te
brengen in een eigen katholiek verband. Hieruit ontstond het ‘Werkverband Katholiek
Amateurtoneel’ (W.K.A.). De grote stimulator voor de oprichting van het ‘W.K.A.’ in
Limburg was Bèr Hollewijn, leider van de ‘Kemediespeulers’, - een streven dat
volkomen in de lijn lag van zijn opvattingen over de taak van het toneel. Op 3 mei
1947 vond de voorlopige oprichting plaats van het ‘Diocees Roermond van het
Werkverband Katholiek Amateurtoneel’ na een bijeenkomst in het Groot Seminarie
te Roermond onder voorzitterschap van Mgr. Dr. Fr. Féron. Van het voorlopig
hoofdbestuur van het landelijk ‘W.K.A.’ waren aanwezig B. Hollewijn, Jan Muller,
M. Duinstee en Albert Welling. In zijn openingstoespraak liet Mgr. Dr. Féron er
geen twijfel over bestaan, dat het de wens van de bisschoppen was, dat de katholieke
verenigingen zouden toetreden tot het werkverband, dat de grote organisatie moest
worden, waarbinnen het katholiek amateurtoneel in Nederland en Limburg zijn
eenheid moest demonstreren’. In september 1948 vond de definitieve oprichting te
Roermond plaats. Het doel van het ‘W.K.A.’ was, uitgaande van de katholieke
beginselen, het goede toneel te bevorderen en aldus bij te dragen tot de Nederlandse
cultuur. Het ‘W.K.A.’ trachtte zijn doel te bereiken door het geven van cursussen en
adviezen, het stimuleren van een verantwoord repertoire, het organiseren van
concoursen, het doen uitgeven van toneelwerken, het uitgeven van een tijdschrift en
alle andere wettige en geoorloofde middelen. Doelstellingen die overigens - afgezien
van de specifiek katholieke - vrijwel gelijkluidend waren aan die van de ‘NATU’. Lid
van het ‘W.K.A.’ konden worden alle Nederlandse amateurtoneelverenigingen en
lekenspelgroepen, die werden aangemerkt als katholiek, en die in haar statuten
uitdrukkelijk opnamen zich te stellen op de grondslag van de katholieke
levensbeschouwing.
In de loop van 1949 werden in de provincie diverse propagandabijeenkomsten
belegd met het doel nieuwe leden te werven en te komen tot kringvorming. Deze
kringvorming werd noodzakelijk geacht om de activiteit en de goede samenwerking
en verstandhouding in de diverse delen van de provincie te bevorderen. Als resultaat
van deze vergaderingen ontstonden de kringen Gennep, Horst-Venray, Kerkrade (de
reeds bestaande Kerkraadse Federatie), Heerlen en Maastricht. Sittard, Roermond
en Venlo zouden na 1950 volgen. Op Beloken Pasen 1949 werd door het ‘W.K.A.’
te Roermond de eerste Diocesane Toneeldag gehouden, die door 300 deelnemers
werd bijgewoond. Na inleidingen door Albert Welling ‘Speelt u dat?’ en Gabriel
Beckers ‘Vondeldrama’ volgde's avonds
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een voorstelling door het ‘Tegels Toneel’ o.l.v. Jac. Verstegen van ‘In het Witte
Paard’. Ook Mgr. Dr. G. Lemmens, de bisschop van Roermond, was aanwezig, die
de vergaderde tonelisten toesprak en zijn wensen bekend maakte aangaande het
amateurtoneel, ook wat betreft het spelen in gemengd verband12. Welke die wensen
waren, vermeldt het verslag niet, maar valt wel te raden.
Tijdens de gehouden besprekingen op 3 mei 1947 te Roermond werd gesteld, dat
de verdeeldheid in twee bonden in Limburg (‘LATU’ en ‘A.T.L.’) onder de
amateurtoneelgezelschappen niet wenselijk was en dat eenheid voor de verheffing
en de bloei van het katholiek amateurtoneel noodzakelijk was. Het ‘W.K.A.’ wilde
deze noodzakelijke eenheid in de katholieke amateurtoneelwereld tot stand brengen,
maar het jammerlijke was overigens, dat de oprichting van het ‘W.K.A.’ de verdeelheid
juist had doen toenemen. Naast het ‘W.K.A.’ bleef de ‘LATU’ bestaan, terwijl een
groot aantal gezelschappen, verenigingen en stichtingen (en wel de belangrijkste),
alsmede de groepen, die zich niet als uitsluitend katholiek wilden beschouwen,
afzijdig bleven. Ongeveer 60 verenigingen sloten zich bij het diocesane ‘W.K.A.’ aan.
Ook binnen de kring van het ‘W.K.A.’ ontstonden moeilijkheden, die voor een
belangrijk deel te wijten waren aan de sterk centralistische structuur van het landelijke
‘W.K.A.’ en de kortsluitingen in de communicatie tussen de provinciale afdeling en
het landelijk apparaat. Activiteiten op het terrein van vorming van spelers en kader
waren uiterst beperkt.
Het zou tot 1967 duren alvorens een oplossing in deze gevonden werd. Dank zij
langdurige en intensieve bemoeienissen van de Culturele Raad Limburg werd op de
algemene ledenvergadering van het ‘W.K.A.’ Limburg, die in het voorjaar 1967 plaats
vond, een commissie ad hoc benoemd, die na bestudering van de situatie voorstellen
moest doen teneinde uit de bestaande impasse te geraken. Deze commissie heeft in nauw overleg met de betrokkenen - het plan ontwikkeld om te komen tot oprichting
van een ‘Provinciale Federatie van het amateurtoneel’. Nadat op het plan en de opzet
van deze reorganisatie de instemming van de landelijke besturen van ‘W.K.A.’ en
‘NATU’ verkregen was, werd op een bijzondere vergadering op 28 oktober 1967 te
Sittard, waartoe vertegenwoordigers van alle in Limburg bestaande
toneelgezelschappen waren uitgenodigd, besloten over te gaan tot oprichting van de
‘Limburgse Federatie van Amateurtoneelverenigingen’. Bij de federatie zouden zich
ALLE amateurgezelschappen aansluiten. Op genoemde vergadering werd voorts een
algemeen bestuur van de federatie gekozen, dat gemachtigd werd om - na de
verwachte fusie van de landelijke organisatie ‘W.K.A.’ en ‘NATU’ - de Limburgse
federatie in de nieuwe landelijke organisatie in te bouwen.

Harry Schillings, Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw

196
Per 1 januari 1968 fuseerden inderdaad het ‘W.K.A.’ en de ‘NATU’ tot het ‘Nederlands
Centrum voor het Amateurtoneel’, een ontwikkeling waartoe het Limburgse initiatief
in belangrijke mate bijdroeg. Het ‘Nederlands Centrum’ stelt zich ten doel de
beoefening van en de belangstelling voor toneel en dramatische expressie in de meest
uitgebreide zin te bevorderen en mede daardoor bij te dragen tot de kunstzinnige
vorming van jongeren en volwassenen. In dienst van het ‘Nederlands Centrum’ zijn
in iedere provincie een of meer toneeladviseurs werkzaam, die ten dienste staan van
het dramatische vormingswerk in de provincie. Zij verstrekken onder meer adviezen
met betrekking tot repertoirekeuze en spelverbetering en verzorgen regie,
spelcursussen en dramatisch voreerder Toine van Bergen, Jo van de Ven en sedert
1 oktober 1967 mingswerk voor de jeugd in cursorisch verband. Als zodanig
fungeerden Gerard Heystee. Over de inhoud van de werkzaamheden van de
provinciale toneeladviseurs bestaat evenwel verschil van mening13. Na de oprichting
van de ‘Limburgse Federatie van Amateurtoneelverenigingen’ is voor het eerst een
eenheid binnen de Limburgse toneelwereld gerealiseerd, die grote beloften inhoudt
voor de vervulling van zijn doelstellingen.

Eindnoten:
7 Wij Spelen, 1 juni 1938.
8 Rapport inzake het dilettantentoneel, uitgebracht door een commissie, ingesteld door het bestuur
van de Maatschappij tot het Nut van het Algemeen. Amsterdam 1936.
9 J. Schillings, Meer eenheid ook in ons Limburgs toneelleven dringend geboden!, in: Wij Spelen,
november-december 1940.
10 Limburgs Dagblad, 8 februari 1941.
11 Rondom LATU en NATU, in: Limburgs Dagblad, 2 mei 1941.
12 Jaarverslag Diocees Roermond ‘W.K.A.’ over het jaar 1949.
13 J. van Heteren, Gedachten over het toneel in het gewest, nota d.d. 19 september 1974.
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Van tournooi der Maasgouwen tot tournooi der Lage Landen
Het Limburgse Maasdorp Elsloo is een unieke gemeenschap. Het bezit een rijk en
bloeiend cultureel leven; telkenjare worden er belangrijke en goed georganiseerde
initiatieven ontplooid. Een van de grootste, wellicht het grootste initiatief in Elsloo
ontwikkeld en opgebouwd, met veel enthousiasme en improvisatietalent, is HET
TOURNOOI DER LAGE LANDEN, dat einde 1976 voor de vijfentwintigste keer zal
plaatsvinden en dat is uitgegroeid tot het enige internationaal erkende
amateurtoneelevenement in het Nederlandse taalgebied14.
Het begon uiteraard allemaal heel erg bescheiden, destijds in 1952 te Elsloo. Het
lag aanvankelijk zelfs niet in de bedoeling een regelmatig tournooi te organiseren.
Men gebruikte enkel een toneelwedstrijd - wat vele tientallen keren daarvoor op
tientallen plaatsen in Limburg reeds gebeurd was - om geld bij elkaar te krijgen voor
het instrumentenfonds van de Fanfare de Maasgalm. Het enige, wat reeds in het begin
afweek van de gangbare traditie in de 20e eeuw was, dat het organisatiecomité met
Lei Alberigs als voorzitter en Harrie Dobbelstein als secretaris een wedstrijd
organiseerde voor avondvullende stukken, in plaats van de gebruikelijke eenakters.
Een nieuw element vormde tevens dat men drie Belgische gezelschappen aanzocht
naast drie Limburgse gezelschappen.
Geheel vreemd was dit gebaar natuurlijk niet. Als men op geld mikt voor een
instrumentenfonds, dan is men aangewezen op de plaatselijke en op de
nabuurgemeenschappen. Bovendien heeft een krachtmeting Nederland-België steeds
weer een bijzonder karakter. Met behulp van Jos Waasemberg, toneelcriticus van
Radio Hasselt, werden in Belgisch-Limburg de gezelschappen ‘Door en voor't volk’
te Rummen, ‘Bree's Volkstoneel’ en ‘Climax’ te Hasselt voor het plan gewonnen.
Van Nederlands-Limburge zijde werd het sextet volgemaakt door gezelschappen uit
nabuurgemeenten van Elsloo: ‘Vondel’ uit Stein, ‘Rooms Toneel’ uit Geleen en
‘Bergs Toneel’ uit Berg aan de Maas.
Deze eerste confrontatie van Nederlands-Limburgse en Belgisch-Limburgse
groepen toonde meteen dat Nederland een achterstand - en zelfs
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een grote - had, al gebiedt de eerlijkheid te vermelden, dat de drie
Nederlands-Limburgse gezelschappen niet zonder meer representatief waren voor
het Nederlands-Limburgse peil. Een analyse van deze wedstrijd - waarin de drie
Belgisch-Limburgse gezelschappen met grote voorsprong de eerste drie plaatsen
bezetten - wees als belangrijkste oorzaak aan: het gebrek aan goede regie, waarbij
al spoedig bleek, dat juist in Belgisch-Limburg de spelers trouw spel-, taal- en
regiecursussen volgden. Ook in latere jaren bleek, niettegenstaande een duidelijke
verbetering aan Nederlandse zijde, telkens weer opnieuw een Belgische suprematie,
zodat H. Dobbelstein, als secretaris van het organiserende comité, na afloop van het
XVIIe Tournooi (1968/69) eens te meer concludeerde: ‘...mij moet van het hart, dat
als we ervan uitgaan dat het Tournooi der Lage Landen een confrontatie op het
hoogste niveau wil bieden van het amateurtoneel in de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden, het steeds moeilijker lijkt te worden om uit de Noordelijke Nederlanden
gezelschappen aan te trekken die competent zijn om op het gewenste peil de degen
te kruisen met de Vlaamse verenigingen’.
Als belangrijkste reden noemde Dobbelstein ‘de sterkere historische tradities van
het amateurtoneel in de Zuidelijke Nederlanden; de stimulerende invloed die de strijd
om taal en recht met name in Vlaanderen óók voor het liefhebberstoneel heeft
betekend; het selecterend effect van de in Vlaanderen veel meer dan in het Noorden
voorkomende toneelwedstrijden; maar ook de veel meer harmonische, meer reële
verhoudingen, die er in Vlaanderen tussen beroeps- en amateurtoneel bestaan. Wij
hebben de stellige indruk, dat als gevolg van een en ander Vlaanderen meer dan het
Noorden beschikt over een stel vaak jonge amateurtoneelregisseurs, van uitgesproken
bekwaamheid en feeling voor het amateurtoneel’.
Het besluit tot voortzetting van het Tournooi der Maasgouwen, waartoe zich een
Elsloo's comité vormde bestaande uit de heren Alberigs, Dobbelstein, Reubsaet en
Schmeits, werd - zoals het reglement van 1953 bepaalde - na het échec van de
Nederlands-Limburgse deelnemers, genomen met het doel het toneelleven in en de
onderlinge contacten tussen de beide Limburgen te bevorderen. Dit reglement stelde
de navolgende eisen aan de op te voeren stukken:
a) de stukken moesten avondvullend zijn, met een minimum speelduur van twee
uur,
b) de stukken moesten tenminste 6 spelende rollen bevatten,
c) naast stukken in algemeen beschaafd Nederlands werden ook stukken in de
streektaal toegelaten,
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d) de stukken moesten moreel vlekkeloos zijn,
e) beroepsspelers en -speelsters werden niet toegelaten,
f) beroepsregisseurs werden toegelaten, doch konden niet mededingen naar de
regisseursprijs.
Voorts werd bepaald, dat aan het Tournooi maximaal 12 verenigingen konden
deelnemen, namelijk zes Nederlands-Limburgse en zes Belgisch-Limburgse groepen,
en dat de prijzen zouden bestaan uit kunstvoorwerpen, vervaardigd door Limburgse
kunstenaars; de waarde der prijzen zou minimaal f 750, - bedragen.
Wijs geworden door de ervaringen van het eerste Tournooi, nodigde het comité
een vijftal amateurtoneelverenigingen uit geheel Zuid-Limburg uit: het
‘Zuid-Limburgs-Toneel’, ‘De Narrenkap’, ‘Het Limburgs Toneel’, ‘De Flierefluiters’
en ‘Rooms Toneel’ (Geleen). Aan Belgische zijde werden uitgenodigd: ‘Ons
Genoegen’ (Waterschei), ‘Thalia’ (Houthalen), ‘Bree's Volkstoneel’ (Bree) en ‘Kunst
Adelt’ (Geystingen), zodat in totaal negen gezelschappen om de eer streden. De
uitslag van dit IIe Tournooi gaf een meer reeël beeld van de krachtsverhoudingen
op amateurtoneelgebied in de beide Limburgen. De eerste en derde prijs waren voor
België, de tweede, vierde en vijfde voor Nederland.
Voor het IIIe Tournooi (1954/55) werd het wedstrijdreglement nader uitgewerkt.
Het aantal uit te nodigen gezelschappen werd teruggebracht tot acht; vier verenigingen
uit Belgisch en vier verenigingen uit Nederlands-Limburg. De stukken moesten
beantwoorden aan de algemene eisen, welke aan een kunstwerk mochten worden
gesteld en moesten een minimum-speelduur van twee uur hebben. Omtrent
beroepsspelers en -speelsters werd nader bepaald, dat als zodanig door het comité
alléén diegenen zouden worden beschouwd, die uitsluitend of in hoofdzaak van het
toneel hun levenstaak maakten. Geoorloofd was het incidenteel medewerken aan
opvoeringen door beroeps- of semi-beroepsgezelschappen. Ook het aantrekken van
gastspelers door amateurgezelschappen werd geregeld: ‘Alle medewerking van
“toevallige elementen” is verboden op straffe van uitsluiting in de eindrangschikking.
De secretarissen van de deelnemende groepen zijn verplicht aan het comité desgewenst
alle inlichtingen over acteurs en actrices te verstrekken’. Als toelichting bij deze
bepaling werd opgemerkt, dat ‘het doel van het Tournooi is mede een zuiver beeld
te krijgen van het peil, waarop de Limburgse groepen staan, en zicht op de normale
mogelijkheden van de groep’.
Het derde jaar leverde de eerste overwinning op voor de Nederlands-Limburgse
groep ‘De Kat’ uit Heerlen onder regie van Jan van Heteren, die met één punt
voorsprong op ‘Thalia’ uit Houthalen de eerste prijs behaalde. Na het IVe Tournooi
(1955/56) - gewonnen door ‘De Narren-
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kap’ te Hoensbroek - geraakte de wedstrijd in een impasse. Met moeite kreeg het
comité zes deelnemende gezelschappen ter beschikking. Comité-voorzitter en
jury-voorzitter stelden een aantal onloochenbare feilen aan de kaak: het schortte aan
inzet en geest bij verschillende groepen, die op de valreep om twijfelachtige redenen
vaak van deelname afzagen, terwijl ook het gehalte van de geleverde prestaties van
twijfelachtige aard was. In het jury-rapport van het IVe Tournooi werd de vinger
onbarmhartig gelegd op de feilen in het Limburgse amateurtoneel:
‘Onnatuurlijk, zowel in dictie, in houding en spel als in de opvatting van het geheel,
in de typering en uitdieping van de verschillende karakters. Vooral de bijrollen werden
opvallend verwaarloosd. Bitter weinig kwam terecht van een natuurlijke
conversatietoon. Er werd teveel tekst opgezegd en er werd te weinig tekst beleefd.
Daardoor konden het spel en de actie niet boven een zekere vlakheid uitgroeien en
werden hoogtepunten zelden gehaald. Het vertoonde spel had te veel weg van
aangeleerde gebaren en opgelegde plaatsingen. Opvallend was voorts, dat de actie
op de planken de nodige vaart miste en de spelers van de andere kant niet wisten wat
“een stilte” op de scène betekende’. Geconstateerd werd voorts, dat er nog steeds
gebrek bestond aan goede regisseurs.
Om de leefbaarheid van het Tournooi te vergroten en om het peil der voorstellingen
te verhogen, besloot het comité aan het vijfde Tournooi der Maasgouwen ook
deelnemers buiten de beide Limburgen toe te laten. In dit eerste lustrumjaar werd
‘Brederode’ uit Schiedam prijswinnaar. In het reglement van het VIIe Tournooi werd
artikel 1 nader geformuleerd: ‘Het toernooi wordt ingericht met het doel het
toneelleven in Limburg en de onderlinge contacten tussen de Nederlandse en de
Vlaamse gezelschappen te bevorderen’; voorts werd bepaald, dat tot deelname zouden
worden uitgenodigd een zestal verenigingen, waarvan tenminste de helft uit de beide
Limburgen afkomstig zou zijn.
Het Tournooi evolueerde nog verder. Bij de prijsuitreiking na het Tournooi 1959/60
merkte jury-voorzitter Piet Vandevoort op: ‘Het Tournooi der Maasgouwen,
aanvankelijk bedoeld als een toneelwedstrijd tussen de beide Limburgen, heeft
dusdanige vorm en gestalte gekregen, dat het zeer ver is uitgegroeid boven datgene,
wat de inrichters er aanvankelijk van verwachtten. Door de groeiende belangstelling
in Noord en Zuid, zijn welhaast klassieke traditie, zijn éénmaligheid op het
Internationale Plan en zijn nog groeiende prestige, is het Tournooi der Maasgouwen
in feite geëvolueerd tot Tournooi der Lage Landen’.
Deze feitelijkheid verkreeg ook weldra formeel haar beslag. Het XIIe Tournooi
werd georganiseerd onder auspiciën van het Comité Amateur-
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Het Comité van het Tournooi der Lage Landen te Elsloo.

Maastricht '46 met ‘Wagon 2114’ van E. LABICHE (1971).
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Het Limburgs Volkstoneel met ‘Kompelseer’ van PIET MALHERBE. (1949)
LENY MALHERBE - JO VELRATH.
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toneel België-Nederland, terwijl als doelstelling - blijkens het reglement van het XIIe
Tournooi (1963/64) - werd aangewezen:
a) de contacten te bevorderen tussen de Nederlandse en de Nederlandstalige
amateurtoneelverenigingen in België,
b) het peil van het amateurtoneel in de beide landen, met name ook in de beide
Limburgen, te verhogen. Ook het aantal uit te nodigen gezelschappen werd in
dat jaar definitief bepaald op maximaal zeven gezelschappen, waarvan tenminste
twee verenigingen Nederlands- of Belgisch-Limburgs zouden zijn.
Bij de viering van het derde lustrum van het Tournooi (1966/67) werd ook de naam
- reeds vanaf het VIIIe Tournooi onofficieel gebezigd - gewijzigd in ‘Het Tournooi
der Lage Landen’. ‘Nadat het Tournooi’, aldus Harrie Dobbelstein als secretaris van
het Elsloose comité bij de prijsuitreiking van het Tournooi 1966/67, ‘organisatorisch
veertien jaar lang een zaak was van een Elsloos Comité van particulieren, kon in
1966 worden bereikt, dat het Tournooi een aangelegenheid, een evenement werd van
het Comité Amateurtoneel België/Nederland, een Comité dat is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de drie Belgische en de twee Nederlandse Nationale
Federaties van Amateurtoneelgezelschappen en dat tevens fungeert als subcommissie
van het Belgisch/Nederlands Cultureel Akkoord’.
De organisatie bleef in handen van het uit zes personen bestaande Elsloose comité,
aangevuld met een door de Federaties aangewezen Belgisch en Nederlands lid,
Raymond Swerts en Frits Bloemkolk. Hierdoor werd benadrukt, dat het Tournooi in
belangrijke mate had bijgedragen aan de bevordering van de culturele contacten en
de integratie van het Nederlandstalig cultuurgebied. Het Elsloose comité tenslotte
werd op 4 juli 1973 omgezet in de ‘Stichting Tournooi der Lage Landen’, omdat
omvang, activiteit en financiële consequenties inmiddels zo groot geworden waren,
dat zij niet langer verantwoord door een comité van particulieren gedragen konden
worden. Het doel van de Stichting Tournooi der Lage Landen was: het bevorderen
van nationale en internationale contacten op het gebied van het amateurtoneel in
Nederland en het Nederlandstalig amateurtoneel in België, het verhogen van het peil
van dat amateurtoneel en daarmede verband houdende terreinen, alsmede het initiëren,
bevorderen en organiseren van culturele en cultureel-sociale aangelegenheden, in
ruimere zin genomen.
Aan de 23 toneeltournooien, die er tot en met het seizoen 1974/75 te Elsloo plaats
vonden, namen in totaal 159 gezelschappen deel, waarvan 72 uit België15, 45 uit
Nederlands-Limburg16 en 42 Nederlandse gezelschappen buiten Limburg17. Een aantal
van deze gezelschappen nam
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twee of meer keer aan het Tournooi deel. Sedert 1968/69 was de deelname van
Nederlands-Limburgse gezelschappen aan het Tournooi minimaal. In zeven
opeenvolgende Tournooien werden slechts drie gezelschappen uitgenodigd uit
Nederlands-Limburg, te weten tweemaal ‘Tegels Toneel’ en eenmaal het ‘Limburgs
Toneel’. In alle drie gevallen eindigden zij op de laatste plaats. Over dit probleem
zei M. Schmeits, secretaris van het Tournooi der Lage Landen bij de uitslag van het
XXIIIe Tournooi op 11 januari 1975: ‘Het steeds stijgende artistieke peil van dit
Tournooi, dat moet gezien worden als een wedstrijd voor Nederland en Vlaanderen,
vraagt een zeer kritische opstelling bij de selectie der verenigingen. Elke deelnemer
dient garanties in te houden voor een prestatie passend binnen het kader van het
Tournooi. Bij het zoeken naar een Limburgs Gezelschap wordt echter op geen enkele
wijze geschipperd ten aanzien van de aangelegde selectienormen’.
Bij het wedstrijdreglement voor het IIIe Tournooi (1954/55) werden aan de op te
voeren stukken niet alleen de reeds hiervóór vermelde eisen gesteld, maar ook werd
bepaald, dat de verenigingen bij de inschrijving aan het comité schriftelijk opgave
moesten doen van het stuk, waarmee zij wensten deel te nemen. Een tekstboekje van
het werk diende te worden bijgevoegd. Deze bepaling wettigt het vermoeden, dat
het comité zich het recht voorbehield bepaalde werken te weigeren, hetzij uit het
oogpunt van kunstwaarde, hetzij op morele gronden. Dat dit binnen het Elsloose
Tournooi ooit gebeurd is, achten wij onwaarschijnlijk, aangezien wij in menig
juryrapport (hierna nog te bespreken) opmerkingen aantroffen met betrekking tot de
opgevoerde werken.
Het artikel betreffende de op te voeren werken werd overigens in de loop der
Tournooien regelmatig gewijzigd en de eisen werden van jaar tot jaar hoger gesteld.
De jury ging zowel bij het algemene verslag van de wedstrijd als ook bij de
afzonderlijke bespreking van de opgevoerde werken regelmatig zeer diepgaand en
uitermate deskundig in op de stukken, waarbij vooral de aanpassing van het
opgevoerde werk aan de mogelijkheden van het ensemble werd getoetst. Enig inzicht
op de visie van de jury omtrent de repertoirkeuze geven de jury-rapporten:
‘De keuze der stukken was over het algemeen verantwoord, al kregen wij de indruk
dat zij meer dan eens vooral aan enkele hoofdvertolkers was aangepast. Dit laatste
had dan een sterk individueel spel ten gevolge, een spel evenwel, waarin vaak de
onderbezetting en onderschatting van de bij- en nevenrollen het uiteindelijk resultaat
verzwakte’. (Ve Tournooi 1956/57)
‘Bepaalde stukken konden haast niet door de beugel wat hun in-
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trinsieke waarde betrof. Anderen waren minder gelukkig gekozen en slechts een paar
beantwoordden ten volle aan datgene wat men van een wedstrijdstuk mag eisen’.
(VIe Tournooi 1957/58) Tot de laatste categorie behoorden, naar het oordeel van de
jury, ‘De reiziger van Forceloup’ van Georges Sion, gespeeld door de ‘Tierlantijnen’
uit Weert en gehonoreerd met een tweede prijs en ‘De Kamer waarin wij leven’ van
Graham Greene, gespeeld door ‘Brederode’ te Schiedam en goed voor de eerste prijs.
Tot de midden-categorie werden gerekend ‘Vingers liegen niet’ van Raymond Swerts
(een thriller met voldoende mogelijkheden, doch niet voldoende uitgediept) en ‘Het
spook van Canterville’ van Oscar Wilde (een stuk enkel als ontspanning aanvaardbaar,
doch liever niet gezien in het kader van een wedstrijd). Tot de eerste categorie
behoorden als zeer zwak-melodramatisch ‘Kathelijne’ van Yvonne Wagemans en
‘De Zon tegemoet’ door Maarten van Vugt, ‘een zeer sentimentele brok, die de grens
van het melodramatische steeds weer overschreed, op het drakerige af. Het was
bestendig een zoeken naar uiterlijke effecten’.
Bij het VIIIe Tournooi (1959/60) merkte de jury op:
‘Bij het overschouwen van de toneelwerken, die hier voor het voetlicht werden
gebracht, wensen we er allereerst op te wijzen dat de keuze der stukken niet altijd
even gelukkig was, hoezeer het programma van het hele tournooi op het eerste gezicht
ook onze bewonderende belangstelling gaande hield. Er werd immers te pas en te
onpas gegrepen naar het repertorium van het beroepstoneel, dat niet alleen voor
verschillende - zelfs degelijke gezelschappen - te zwaar bleek, doch dat ook vaak
ongezonde, negativistische, sombere en immorele grondslag heeft (...). Verder lijkt
het ook of blijspelen per sé uitgesloten zijn in wedstrijdverband. Een fris blijspel zou
voorzeker in dit tournooi een aangename afwisseling hebben gebracht’. De op dit
Tournooi gespeelde werken waren, in volgorde van honorering door de jury: ‘De
Kersentuin’ van Anton Tsjechow, ‘De Tuinschuur’ van Graham Greene, ‘De grote
Stilte’ van Terence Rattigan, ‘Het huis van de nacht’ van Thierry Maulnier, ‘In de
schaduw van de twijfel’ van Norman King en ‘Het Wonder’ van Nicolai Manzari.
In het XIIe Tournooi (1963/64) kwam de jury in haar rapport tot een vrijwel
gelijkluidende conclusie: ‘Hoe rijk ook aan beloften heeft dit tournooi niet dat hoge
niveau bereikt van sommige der voorgaande. De telkens weer opnieuw verwachte
hoogvlieger kwam evenmin. Twee oorzaken: verkeerde keuze van stukken en onjuiste
taakopvattingen van regisseurs. Diverse verenigingen hebben hun krachten overschat
en stukken gebracht, welke zij niet aankonden’.
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Mede gelet op de mogelijkheden van de groep kwam de jury naar aanleiding van de
gemaakte keuze tot de volgende conclusie:
‘De knecht van twee meesters’ van Goldoni. Een zeer goede keuze. Ondanks de
grote bezetting, vlotte en naar alle kanten verantwoorde uitvoering.
‘Blaffen tegen de maan’ van D.F. Frank. Een jammerlijk geval van
zelfoverschatting. De gehele avond is een vergeefse worsteling geweest met een
thema, dat de spelers nergens aansprak, laat staan in zijn greep kreeg. Het stuk is
nogal tweeslachtig gecomponeerd, waarin het vervloeien der twee elementen wellicht
meer gevaren dan mogelijkheden meebrengt. Regisseur en spelers zullen dit stuk
moeten màken.
‘Wrok om gisteren’ van J. Osborne. De jury gelooft niet in de dramatische kwaliteit
van het stuk. Het stuk drijft uitsluitend op effecten. De keuze van het stuk is voor de
groep om technische en praktische redenen (bezetting) ongelukkig.
‘Kant noch wal’ van John Vaszary. De verrassing was dat de Haagse kandidaat
van dit niet zo waardige stuk, iets te licht van standing en vrij saai, een vertolking
gaf, die tot een eervolle prestatie werd.
‘De Regenmaker’ van Richard Nash. Goede keuze van goed stuk.
‘Ninotchka’ van M. Lenguel. Goede keuze van aanvaardbaar stuk.
‘Parkstraat 13’ van Axel Ivers. Een verouderd aandoende thriller. Geen gelukkige
keuze voor de groep.
In het jury-rapport van het XIIIe Tournooi (1968/69) ging de jury in het algemeen
verslag voor het eerst expliciet in op de keuze van het stuk: ‘De jury werd hier voor
een probleem gesteld, dat zij ernstig benaderd en van verschillende zijden bekeken
heeft. Dit probleem: moet zij behalve met de kwaliteit van de toneelprestatie ook
rekening houden met de intrinsieke en artistieke waarde van een te beoordelen stuk,
speciaal wanneer dit spel van dien aard is dat het de kracht van de uitbeelding vrijwel
teniet doet? Zij was van oordeel dat ook de keuze van het stuk verantwoord moet
zijn, en dat een verantwoorde keuze tot de wedstrijdeisen van het Tournooi behoort,
wil dit zijn betekenis in de wereld van het waardevolle amateurtoneel bewaren en
uitbreiden. Het blijspel “Patcy” is samengesteld uit een reeks weinig inhoudende
situaties, getekend op bekende patronen met alleen maar naar effect zoekende
figuurscheppingen. In hun aller contacten zit geen levensgroei, geen greintje
geestelijke waarde, kortom zitten alleen maar elementen, die op het effect bij het
publiek berekend zijn. Komt er, vanwege het effect, een verandering, dan komt zij
onlogisch en onvoorbereid. Met een “happy-end”, dat niet meer betekent dan een
“slot”, zoals het publiek zich dat wenst’.
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In volgende jury-rapporten wordt op dit aspect nu regelmatig teruggekomen: ‘Meer
dan één groep’, aldus Mon Govaerts in het eindrapport van het XXIe Tournooi
(1972/73), ‘heeft, gezien het resultaat van de voorstellingen, problemen gehad in
verband met de keuze:
- Keuze met een al te grote bezetting, zodanig dat het niveauverschil van de
acteurs sterk opviel en hierdoor de voorstelling aan waarde verloor.
- Keuze boven de mogelijkheden van de groep zodanig dat wij moeilijk konden
geloven in de mens welke voor ons op de planken stond.
- Keuze welke op het eerste gezicht - bij lezing misschien - geschikt bleek voor
de groep.
Bij de montering echter bleek de keuze niet te beantwoorden aan de natuurlijke
capaciteiten enerzijds, of, beantwoordde het werk in vormgeving niet aan het
fenomeen toneel.
Wij zijn er ons van bewust dat de keuze van een stuk een van de moeilijke
problemen is bij het amateurtoneel. Bij ‘een niet juiste keuze’ rijzen er én voor de
acteurs én voor de regie nieuwe problemen met het gevolg, dat het stuk onvoldoende
dramatisch uitgewerkt of onvoldoende dramatisch uitgewerkt kan worden. Het contact
acteur-publiek doet geforceerd en kunstmatig aan; het gelooft er niet in en de
opvoering glijdt over het publiek heen. In zulk geval wordt het publiek onvoldoende
gesensibiliseerd om ontvankelijk te staan ten opzichte van de actie, de dramatiek en
de evolutie, kortom ten opzichte van het toneelspel. De regie tracht dan deze tekorten
op te vangen op alle mogelijk denkbare manieren. Acteurs worden overgeregiseerd,
er komen niet verantwoorde tekstcoupures en wijzigingen voor of de regie laat meer
dan ons lief is met het stemvolume van de acteurs omspringen. Het publiek voelt
maar al te goed, dat er wat hapert en gebruikt dan zelf de volgende zin: ‘het stuk
kwam niet helemaal over’. Het repertoire van het XXIe Tournooi bestond uit de
volgende werken: ‘Het Ei’ van F. Marceau, ‘Allerzielen’ van H. Heyermans, ‘De
drielingsbroeders’ van A. Collalto, ‘Pas op dat je geen woord zegt’ van D.F. Frank,
‘Alles voor de tuin’ van Edw. Albee, ‘De wonderdoenster’ van Gibson en ‘De
Lusitaanse Bullebak’ van P. Weiss.
Bij het XXIIe Tournooi herhaalde Arend Hauer als voorzitter van de jury de
waarschuwing, reeds bij het IIIe Tournooi gegeven: ‘Speel niet klakkeloos het
repertoire van het beroepstheater na, doch tracht zelf eens wat meer initiatief aan de
dag te leggen’. Over de opvoeringen van het XXIIIe Tournooi (1974/75) zegt A.
Hauer in het algemeen jury-rapport: ‘een boeiend en zeer gevarieerd repertoire’.
Verheugd toonde zich de jury over de opvoering van ‘drie stukken van eigen bodem,
stuk
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voor stuk geschreven door toneelschrijvers met duidelijk talent, en van zeer
verschillende aard’. Bedoeld worden hier opvoeringen van: ‘Terug naar Warschau’
van Jan Staal, ‘Uitgang’ (première) van Jan Zuidgeest en ‘Waarom slaap je niet,
liefje?’ van Jos Vandeloo.
Wat het opvoeren van Nederlandstalig werk betreft - een groot aantal jaren kwam
er geen Nederlands werk op het repertoire voor - dient men de vraag te stellen of het
niet op de weg ligt van het Tournooi der Lage Landen ook uitdrukkelijk de
toneelschrijfkunst in de Zuidelijke Nederlanden te bevorderen? Men zou b.v. eens
in de vijf jaar een Tournooi kunnen uitschrijven, waaraan alleen met oorspronkelijk
Nederlandstalig werk kan deelgenomen worden en dan bij voorkeur werk dat van
recente datum moet zijn. Werk van Nederlands-Limburgse auteurs troffen we afgezien van het eerste (nood-)Tournooi - in de bijna vijfentwintig jaar niet aan.
Alvorens nader in te gaan op de verrichtingen van regisseurs, acteurs en actrices
dienen we allereerst de beoordelingsnormen van de jury te kennen. In de slotrede
van het IIIe Tournooi (1945/55) gaf de voorzitter een samenvatting van de
beoordelingspunten door de jury:
1. De keuze van het stuk, gelet op de mogelijkheden van de groep.
2. Het spel, zowel de natuurlijkheid van spreken als die van bewegen.
3. De uitwendige en inwendige regie.
4. De typering en de karakterontwikkeling der diverse rollen.
5. Aankleding, decor, etc.
6. De algemene indruk in totale samenhang met de diverse aspecten.

De jury, bestaande uit drie leden (één lid te benoemen door het Nederlands Centrum
voor Amateurtoneel, één lid door de Belgische federaties en één lid door het
organiserend comité) gaf voor elke voorstelling maximaal (3 × 100 punten): 3 punten.
De beoordeling geschiedde normaliter volgens onderstaande tabel.
keuze stuk

maximaal 10 punten

rolkennis

10 punten

regie

20 punten

spel (individueel en samenspel)

15 punten

dictie

10 punten

aankleding

10 punten

algemene indruk

25 punten

Van elke voorstelling werd door de jury een uitvoerig rapport opgesteld, dat ook
ter kennis werd gebracht van de deelnemende vereniging.
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Van een onderlinge vergelijking, en zelfs een vermelding van de behaalde punten
door de verenigingen binnen het Tournooiverband, hebben wij hier afgezien, omdat
toegekende punten (en in feite zelfs klasseringen) alléén gelden binnen de grenzen
van één Tournooi en slechts bij benadering vergeleken kunnen worden met de
prestaties van voorgaande of volgende Tournooien. Opmerkingen over de kwaliteit
van een bepaalde voorstelling gelden in zekere zin ook slechts voor de voorstelling
binnen dat bepaald Tournooi. Een toneelvoorstelling is immers een momentopname,
het resultaat van een avond, waarbij veelal toevallige factoren een rol spelen.
Daarom is het volgende beperkt tot algemene opmerkingen van de jury, gemaakt
over zaken die tot het wezen van een goed gegeven voorstelling behoren: de regie,
de mise-en-scène, de homogeniteit van de groep, uitspraak en rolkennis en de
aankleding.
Over regie en regievoering werden in vrijwel elk van de drieëntwintig algemene
jury-rapporten alsmede in de 159 jury-beoordelingen van de opgevoerde stukken
zeer behartenswaardige dingen gezegd, die in feite culmineren in wat Mon Govaerts
in het eindrapport van het XVe Tournooi (1966/67) over de regie constateert: ‘Wat
de regie betreft, blijft er nog steeds heel wat werk te leveren. Het klaar doortrekken
van de intrige, de climaxen, het zuiver uitspelen van voorname knooppunten en van
de eindfase, kortom, wat is de draad en wat is stoffering. Dit wordt weleens vergeten
in het vuur van het spel. De regie moet er naar streven om de mogelijkheden die een
stuk biedt op de planken tot hun volle recht te laten komen. Hiermee bedoelen wij
geenszins, dat de regisseur te pas of te onpas op effecten moet jagen, maar dat hij
uit de gegevens van de tekst een spel, een evolutie, een aankleding (decor, licht,
grime, kledij) een esthetisch-technische oplossing moet distilleren, die hem het best
lijkt om zijn doel te bereiken. Dit doel is de levende wenzens, besloten in het werk
van een auteur, aan een derde - het publiek - tot hun rijkste ontplooiing te laten
evolueren. De regisseur is de hoofdschakel tussen auteur en publiek en hij mag noch
de ene, noch de andere geweld aandoen. Dit lijkt niet alleen een zware opdracht, dit
is wel degelijk een zware opdracht. Want als regisseur heeft hij af te rekenen met de
mogelijkheden van zijn spelersmateriaal, elk acteur afzonderlijk; problemen met
jongere en oudere rollen; problemen met bezetting, vrouwelijke en mannelijke. Dan
staat de regisseur bij de amateurgezelschappen voor een speciale taak: het is immers
zo dat de meeste acteurs en actrices moeten opgeleid worden binnen de kring van
de eigen vereniging’.
Aan de opsomming van deze mogelijkheden en moeilijkheden, waren
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er nog een aantal toe te voegen: ‘De regie schonk meermalen niet voldoende aandacht
aan het ensemble-spel, aan de groep als geheel. Bovendien kwamen daarbij
detail-verzorging en tempo meer dan eens in het gedrang. Te vaak nog werden geen
levende figuren op de planken gezet, maar rol-vertolkers, tekst-weergevers zonder
meer’. (Rapport 1956/57) ‘De bijrollen werden opvallend verwaarloosd. Een stuk
kan niet een spel zijn van enkele hoofdfiguren met wat meelopers daar rond. Het
moet één natuurlijk geheel vormen. Er bestaan op toneel geen kleinere rollen. Waar
een korte rol wordt genegeerd, wordt de essentie van een stuk afgebroken’. (Rapport
1955/56)
‘De regie voeren en tegelijkertijd een hoofdrol spelen in hetzelfde stuk blijft steeds
een gevaarlijke onderneming, zoals ook hier weer is gebleken. Het biedt ernstige
moeilijkheden in verband met de zelfcontrôle, de greep op de medespelers en het
zicht op het totaal’. (Rapport 1969/70)
Uiteraard waren er naast vele op- en aanmerkingen ook vele lofprijzingen voor
de regisseurs, die variëren van ‘zorg en toewijding’ tot ‘technisch knap, beheerst en
doorleefd’. Ook in de regievoering was een duidelijk opgaande lijn te constateren.
De regievoering komt vooral tot uitdrukking in de mise-en-scène, die een van de
belangrijkste uitdrukkingsmiddelen van het toneel is. Hierover zegt A. Hauer in het
jury-rapport van het XXIIIe Tournooi: ‘Toneel is een strategisch bewegingsspel,
waarbij de innerlijke en onderlinge spanningen en verhoudingen van de spelfiguren
helder in beeld gebracht kunnen worden. Enscèneren is niet enkel een willekeurig
verplaatsen der spelers, maar een nauwkeurig nagaan, hoe die spanningen en
verhoudingen zich gedurende de ontwikkeling van het spel doorlopend wijzigen.
Door dit via de mise-en-scène in beeld te brengen, wordt de toeschouwer duidelijk
en aanschouwelijk gemaakt, wat diep in de spelfiguren leeft aan gevoelens en ook
gedachten. Alles op het toneel dient voorbereid te zijn en zichtbaar te worden
gemaakt’.
Het is duidelijk dat, gelet op de opmerkingen gemaakt bij de regie, die uiteindelijk
allen weer op de mise-en-scène zijn terug te voeren, de regisseurs bij de enscenering
weleens in moeilijkheden raakten. Wat dit betreft lijkt de opmerking, gemaakt in het
jury-rapport van het XXe Tournooi (1971/72), alleszeggend: ‘Het gebeurde wel eens,
dat we regie en spelers zagen omspringen met een slordige mise-en-scène en dat ook
décors en rekwisieten verkeerd of onvoldoende betrokken werden bij het spel, of (en
dat is eigenlijk ondenkbaar) de hoogstnodige décor- en rekwisietenelementen
ontbraken’.
Hierbij dient echter aangetekend te worden dat de technische mogelijkheden in
Zaal Raeven, waar twintig Tournooien zich afspeelden, zeer
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beperkt waren. Het toneel in zaal Raeven was slechts 6 meter breed en 5 meter diep.
Het XXIe Tournooi en volgende vonden plaats in het nieuwe Maaslandcentrum te
Elsloo.
Homogeniteit binnen een voorstelling ontstaat als de regievoering en de enscenering
goed is. De homogeniteit van de spelende groepen kreeg bij de beoordeling steeds
alle aandacht van de jury en besliste in menig geval over de vraag wie het hoogst
geklasseerd werd. In het jury-rapport van 1956/57 werd reeds gesteld:
‘De jury acht niet het belangrijkste, dat een groep over enkele bijzonder vlotte en
boeiende acteurs en actrices beschikt (al onderschat zij hun waarde niet), maar dat
een uitvoering door allen gezamenlijk op een verantwoord niveau gedragen wordt,
zelfs indien er de sterren of vedetten afwezig zijn’.
Werd er in de jury-rapporten van de eerste tien à vijftien Tournooien nog al eens
geconstateerd, dat te weinig zorg werd besteed aan de keurige uitspraak van het
algemeen Nederlands, dat te stil en te snel gesproken werd, woord en zinsaccenten
verkeerd gelegd, dat er in de dictie sprake was van pathos, declamatietoon of
melodramatiek, in het XXIe Tournooi constateert de jury: ‘Elke groep pakte praktisch
uit met een zeer goede rolkennis, een goede toneeltaal, verzorgd en verantwoord
décor, licht, geluid, grime en costumering. Wij vinden het prettig te constateren, dat
de toneeltechniek bij de amateurgroepen een normaal verschijnsel geworden is’.
Jury, deelnemers en pers zijn vol lof over het Elsloose publiek, dat niet alleen
regelmatig zorgt voor een volle zaal, maar zich ook een meelevend, gedisciplineerd
en deskundig publiek toont. Door een jarenlang toneelpracticum heeft het kijk op
toneel gekregen, waardoor een grote betrokkenheid ontstaat tussen acteurs en
toeschouwers en derhalve een bijzonder bevruchtende wisselwerking. De
deskundigheid van het publiek blijkt bij voorbeeld hieruit, dat niet zelden de uitslag
van de publieksjury en de deskundige jury samenvallen of grotendeels
overeenstemmen. In een beschouwing over de prijsuitreiking van het XIIIe Tournooi
zegt Paul Haimon in een artikel ‘Amateurtoneel kreeg hart onder de riem gestoken’
in het Limburgs Dagblad: ‘In Elsloo heeft men van het begin af gestreefd naar een
opvoering van het cultureel peil. Dit zowel bij de spelers als bij het publiek. Wat de
spelers betreft, die nooit zulke alleen-maar-amateurs zijn of zij hebben een vonkje
van het kunstenaarsschap, anders presteren ze niets, daar mocht dat geloof in artistieke
vooruitgang niet voorbarig heten. In Elsloo hebben wij ervaren, dat daar het publiek
met het peil der opvoeringen is meegegroeid. Men zit er bij een zwaar stuk, dat een
enorme concentratie moet vragen van een niet
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literair onderlegd publiek, als dit jaar “Een maan voor de misdeelden” van Eugene
O'Neill, meer geboeid dan het publiek in een grote schouwburg. Het publiek kende
de opvoering van dit stuk, juist als de jury, het hoogste aantal punten toe’18.
Loe Maas, de stuwer, adviseur en werker van het eerste uur achter het Tournooi
te Elsloo, veelvuldig jury-voorzitter, zegt in De Nieuwe Limburger over het Tournooi
der Lage Landen het volgende: ‘Het Tournooi is al jarenlang een even interessante
als in grote Nederlandse en Vlaamse kringen nauwkeurig bespiede spiegel van het
amateurtoneel en als zodanig, als afspiegeling, van praktische betekenis voor het
amateurtoneel. Het Tournooi registreerde in al die jaren als een manometer de
kwaliteitsschommelingen in de gerenommeerde groepen; liet zien hoe groepen vanuit
de mist der onbekendheid zich opeens of na jaren van hard werken bij de besten
plaatsten; het leerde dat als een groep op een of twee sterken steunt, dit geen bewijs
is voor de amateurtoneellistische gezondheid van dit gezelschap en dat alleen een
hecht ensemble tot goede en bekroonde prestaties leidt. Het demonstreerde bovenal,
dat het vooral de regisseurs zijn met hun onmisbare kwaliteiten, die de toneelstukken
maakten of braken; van de regisseurs, die met hun uitgepuurde visie, hun durf en
hun fantasie in mise-en-scène, figuur-tekening, beweging en tekstzegging, op hun
acteurs en actrices wisten over te brengen, én van de regisseurs, die daarin gedeeltelijk
of zelfs grotelijks te kort schoten. Met de kwaliteit van de regisseurs staat of valt het
amateurtoneel’19.
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Bijlage I
Van de 72 voorstellingen, door Belgische verenigingen gegeven, werden er 40 met
een 1e, 2e of 3e prijs bekroond, terwijl 13 maal een eerste prijs werd verworven.
Uit België traden de navolgende gezelschappen op:
Gezelschap

1e, 2e, 3e prijs
(x)
1

1e prijs
(x)
1

Bree's Volkstoneel 2

1

-

Climax, Hasselt

3

1

-

Ons Genoegen,
Waterschei

2

1

1

Thalia, Houthalen

4

2

-

Kunst Adelt,
Geystingen

2

1

-

St. Bona, Heusden 2

-

-

Pro Arte, Eisden

1

1

-

Pogen, Lommel

1

-

-

St.
1
Barbara-Ghesellen,
Beringen

-

-

Pol Stas,
Sint-Truiden

1

1

-

De Witte Lely,
Tongeren

3

2

-

Kunstverband,
Turnhout

2

1

1

Elckerlyc, Turnhout 4

4

2

Minerva, Hasselt

1

1

-

St. Rombert,
Turnhout

2

2

-

De Roerdomp,
Genk

1

-

-

De Gulden Palm,
Leuven

1

-

-

Door en voor 't
volk, Rummen

Deelname
(x)
1
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De Goudbloem, St. 4
Niklaas

3

1

St. Barbara, Asse

1

1

-

De Vlaamse
8
Vrienden, Berchem

4

3

De Dylezonen,
Leuven

1

-

-

De
1
Reynaertghesellen,
Leuven

-

-

Thaleia, Merksem

5

4

2

Comoedia,
Antwerpen

1

1

-

De Moedertaal,
Mechelen

1

-

-

De Rupelgalm,
Boom

1

-

-

Willen is kunnen,
Dendermonde

2

2

-

Knoks
2
Toneelgezelschap,
Knokke

2

-

Streven, Mortsel

1

-

-

Genesius, St.
Niklaas

2

2

1

Uilenspiegel, Diest 1

-

-

De Schakel, Aalst

2

1

1

Soc. Toneelkring,
Jean Jaurez

1

-

-

Jozef Simonskring, 1
Delegem

-

-

Opbouw,
Borgerhout

1

1

-

Reynaert, Melsele

1

-

-
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Bijlage II
Uit Nederlands-Limburg traden de navolgende gezelschappen op, waarbij tevens
wordt vermeld in welke mate en hoe vaak zij tot de eerste drie prijswinnaars
behoorden:
Gezelschap

Deelname
(x)
2

1e, 2e, 3e prijs
(x)
-

1e prijs
(x)
-

2

-

-

Bergs Toneel, Berg 1
a/d Maas

-

-

Zuid-Limburgs-Toneel 1

1

-

Limburgs Toneel

6

3

1

De Narrenkap,
Hoensbroek

3

2

1

De Flierefluiters

1

-

-

De Kat, Heerlen

2

2

1

Ons Tooneel,
Simpelveld

1

-

-

Tierlantijnen, Weert 5

3

-

Roermonds Toneel 1

-

-

Dramatische
Kunstkring

1

-

-

Maastricht M 46

7

5

2

Tegels Toneel

5

1

-

Gelre, Roermond

1

-

-

Speelgroep Horst

1

-

-

Ardalion,
Hoensbroek

3

1

-

Kunstvrienden,
Bleyerheide

1

-

-

Vondel, Stein
Rooms Toneel,
Geleen
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Bijlage III
Van de 42 voorstellingen tenslotte, door Nederlandse verenigingen buiten Limburg
gegeven, werden 11 voorstellingen met een 1e, 2e of 3e prijs bekroond, terwijl 5
maal een eerste prijs werd behaald.
Uit Nederland - buiten Limburg - traden de navolgende groepen op:
Gezelschap

Deelname
(x)
5

1e, 2e, 3e prijs
(x)
2

1e prijs
(x)
2

De Transfiguratie,
Hulst

2

1

-

St. Michael, Den
Haag

1

-

-

Magna Pete,
Rotterdam

1

-

-

Dr. Ariensgroep,
Eindhoven

7

3

2

St. Genesis,
Amersfoort

1

-

-

Elckerlyc,
Geldermalsen

1

-

-

ADO/DVS, Den
Haag

2

-

-

Alberdinck Thijm, 1
Haarlem

-

-

Amsterdams
Toneelgezelschap

2

-

-

Ludamus, Haarlem 1

-

-

Reizend Zeeuws
Volkstoneel

1

1

-

Pegasus, Tilburg

1

-

-

Die Haghe Spelers, 1
Den Haag

-

-

Gunda, Uden

2

-

-

Litteris Sacrum,
Leiden

1

-

-

Brederode,
Schiedam
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Toneelgroep
Randstad, Den
Haag

4

2

1

Rederijkerskamer 1
Moyses Bosch, Den
Bosch

-

-

Toneelgroep
Toetsteen

2

-

-

De Rederijkers,
Rijswijk

1

-

-

Toneelwerkgroep
Arno, Den Bosch

1

-

-

Speelgroep
1
Carousel, Den Haag

1

-

Gooise Komedie,
Hilversum

1

1

-

Novem 62,
Rotterdam

1

-

-

Meervoudig prijswinnaar, waarbij uiteraard het aantal keren, dat deelgenomen
werd, in de beoordeling dient betrokken te worden, werden:
Gezelschap

Deelname
(x)
8

1e prijs
(x)
3

Elckerlyc, Turnhout

4

2

Thaleia, Merksem

5

2

M 46, Maastricht

7

2

Dr. Ariënsgroep,
Eindhoven

7

2

Bredero, Schiedam

5

2

De Vlaamse Vrienden,
Berchem

Eindnoten:
14 De gegevens over het Tournooi te Elsloo met name voor wat betreft jury-rapporten, reglementen,
prijsuitreikingen e.d. werden ontleend aan het archief van het Tournooi, dat zich bij de secretaris
bevindt.
15 Zie bijlage I, p. 211.
16 Zie bijlagen II, p. 212.
17 Zie bijlage III, p. 213.
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18 Paul Haimon, Amateurtoneel kreeg hart onder de riem gestoken, in: Limburgs Dagblad, 16
januari 1965.
19 De Nieuwe Limburger, 25 januari 1968 (Loe Maas).
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Het jeugdtheater
Wanneer we spreken over jeugdtheater dienen we te bedenken, dat daarvan in feite
twee essentieel van elkaar verschillende vormen bestaan, namelijk voorstellingen
voor de jeugd door volwassenen gespeeld, maar afgestemd op de psyche en de
ontwikkeling van het kind en voorstellingen voor de jeugd, door de jeugd zelf
gespeeld. De geschiedenis van het theater leert ons, dat er nog een derde vorm bestaan
heeft: theater, waarin kinderen voor volwassenen spelen. Dit nu is een typische
verschijningsvorm van het rococo, de tijd van de z.g. wonderkinderen. Ze omvat een
periode van tachtig jaar, van 1740 tot rond 1820. In haar boek ‘Die Blutezeit des
Kindertheaters’ geeft Gertraude Dieke20 een overzicht van de activiteiten aan de
hoven van Stuttgart, Dresden, Wenen, Frankfurt, Keulen, enz.
Een van de meest op de voorgrond tredende kindergroepen - bestaande uit
volwaardige beroepsspelers vanaf zes jaar - aan de hoven van de vorsten was de
‘Opera pantomime von den hëllandischen Kindern des Nicolini’. Deze groep onder
directie van Nicolini treedt na 1742 ook regelmatig op in de Amsterdamse
Schouwburg. Uit dat jaar stamt een boekje met als titel ‘Vijf Pantomimes, versiert
met vele kunstwerken, zangen en dansen, door de vermaarde Hollandsche Jonge
Kindere. In verscheidene Hoven van Europa, onder vele toejuiching vertoont. (Te
Alkmaar, bij Johannis Halfman, MDCCXLII)’. Het boekje omvat de navolgende vijf
werken:
1. De geboorte van Arlequin.
2. De vlucht van Arlequin en Colombine naar 't eiland van Lilliput.
3. Arlequin slaaf.
4. Yder heeft zijn Beurt.
5. Arlequin in 't graf.

Uit Dieke's werk blijkt dat een repertoire van gelijke aard aan de vorstenhoven werd
vertoond: ‘Le diable boiteux’ (De hinkende duivel), ‘Arlequin au tombeau’, ‘Arlequin
aux enfers’ enz.
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In Maastricht vinden we in de 18e eeuw eveneens een poging om tot dit soort
kindertoneel te geraken. Graaf Schlippenbach, die op min of meer succesvolle wijze
wel eens de pen hanteerde en uiteraard kennis droeg van het Franse kindertheater,
waarvan het beroemdste het ‘Théatre des petits comédiens de Monseigneur le Compte
de Beaujolais’ was, wierf een aantal jongens en meisjes om ‘Georges Dandin’ van
Molière en een opera van eigen maaksel op de planken te zetten. Deze poging
mislukte, omdat de ouders van de Maastrichtse jongens en meisjes bezwaren hadden
en bezorgd waren voor het geestelijk welzijn van hun kinderen.
Hoe vaak Franse, Italiaanse of Noord-Nederlandse kindergroepen in Maastricht
of elders in Limburg zijn opgetreden, hebben we niet kunnen vaststellen. Vast staat
in ieder geval, dat ze zijn opgetreden. In zijn boek ‘Toneel in de Maasgouw’ merkt
Jef Notermans op: ‘Merkwaardig is het optreden van een Italiaan met een aantal
kinderen in 1768. De stad applaudiseerde een week lang voor deze opera comique’.
Zoals we zagen is dit niet merkwaardig en paste dit optreden in het beeld van de tijd.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze Italiaan de reeds eerder genoemde Nicolini is
geweest met zijn ‘vermaarde Hollandsche Jonge Kindere’, alhoewel het ook Sebastiani
met zijn groep kan zijn, die rond deze tijd ook in Keulen optrad.
Het repertoire van deze kindergroepen bestond naast pantomimes en
opera-comiques, ook uit klassieke spelen (zoals ‘Hamlet’), boerenstukken, blijspelen,
opera's en operettes. Wanneer men de rolbezetting van zulke stukken bekijkt, komen
er uiteraard der zaak wel merkwaardige zaken voor. Zo bestond de rolbezetting van
de komische opera ‘Ninette à la cour’ (muziek van Duni) uit:
Astalph, koning van Lombardië

Mej. Berber, 12 jaar.

Fabrix, vertrouweling van de koning

Georg Schüller, 13 jaar.

Emilie, prinses, geliefde van Astalph

Mej. Renth, 14 jaar.

Nannarl, een boerin

Mej. Liskin, 11 jaar.

Niclas, haar bruidegom

J. Lessel, 14 jaar.

Dorine, kamermeisje

Mej. Gamlin, 11 jaar.

Clarisse, kamermeisje

Mej. Blondin, 13 jaar.

De figuranten werden gespeeld door de jongere spelers (5 tot 9 jaar). Dat er
potsierlijke toestanden in voorkwamen, spreekt voor zich. Het Salzburger
Theaterwochenblatt (1775) maakte gewag van ‘Mädchen, die oft schnurrbärtige
Maennespersonen darzustellen hätten’ en over komische situaties ‘wenn ganz kleine
Kinder als Wache den groszen Arrestanten abführen’.
Toneel voor kinderen is van betrekkelijk jonge datum en dit is be-
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grijpelijk, omdat het eigenlijk nog maar kort geleden is, dat het kind als kind werd
ontdekt. Tot voor kort werden de kinderen in heel hun kunstzinnige en culturele
opvoeding als jonge volwassenen beschouwd en daarnaar behandeld. En tot op dit
moment is er in Nederland geen systematische benadering van het jeugdtoneel.
Activiteiten op het gebied van jeugdtheater zijn tot na de tweede wereldoorlog in
Nederland, en derhalve ook in Limburg, zeldzaam. Rond 1910 treffen wij voor het
eerst incidentele opvoeringen aan. Theater Bakker, dat wij reeds signaleerden onder
de rondreizende groepen, voerde in de kermisweek van juni 1909 speciale
kindervoorstellingen op in de schouwburgtent te Roermond. Opgevoerd werd onder
meer ‘Hans en Grietje of Het Betoverde Suikerhuisje’, kinderoperette in 5 tafereelen.
Van de amateurgezelschappen is het ‘Kunst en Vermaak’ te Maastricht, dat op 2
april 1910 de première geeft van ‘Majesteitsbaby’, een kinderoperette met tekst van
Alice Dolk en muziek van G. Olterdissen. Het waren echter incidentele gebeurtenissen.
Het was over het algemeen zelfs zó, dat toneel voor kinderen door de professionelen
niet als volwaardig werd beschouwd. De subsidiëring en derhalve ook de betaling
van de gages voor de spelers bij jeugdgroepen bleef aanzienlijk achter (of ontbrak
geheel) bij de gezelschappen, die toneel voor volwassenen brachten; een volwaardig
acteur trok dan ook vaak de neus op voor kindertoneel, dat meer als arbeid voor de
kneusjes werd gezien. Een kleine kentering vond plaats toen na de oorlog de groepen
‘Puck’ en ‘Arena’ zich gingen toeleggen op het toneel voor jongeren.
In Limburg waren het wederom een paar amateurgroepen, die hun aandacht richtten
op het spelen voor kinderen. Als eerste gaf het ‘Zuid Limburgs Toneel’, dat voorheen
op vele andere terreinen initiatieven ontplooid had, in 1937 voorstellingen van ‘De
gelaarsde Kat’, in 1942 gevolgd door ‘Repelsteeltje’. In 1945 werd het ‘Zuid
Limburgs-Jeugdtoneel’ als afdeling van het ‘ZLT’ opgericht en het was ook het
Openluchttheater te Valkenburg, waar voor het eerst op grote schaal
toneelvoorstellingen voor kinderen werden georganiseerd. In de jaren 1945-49 werden
vele tientallen voorstellingen gegeven van ‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’,
‘Assepoes’ en ‘De Prinses die niet lachen kon’, alle van de hand van Thea Eyssen.
Aan de opzet en entourage, alsmede aan bezetting, muziek en kostuums werd alle
zorg besteed. Aan ‘Sneeuwwitje’ werkten bijvoorbeeld dertig acteurs en actrices
mee. De hoofdrollen werden vertolkt door de eerste cast van het ‘ZLT’, onder meer
Thea Eyssen (koningin), Jef Schillings (koning), Annie Engelen (Sneeuwwitje), Jef
Smeets (prins), Hub Steyns
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(jager). Als ballet fungeerde het ballet Wally Haake. Na het vertrek van Thea Eyssen
naar de ‘Speelgroep Limburg’ nam Hub. Steyns de leiding van het ‘Zuid Limburgs
Jeugdtoneel’ over. Hij speelde onder meer ‘Hans en Grietje’ van Jan Vuysters, ‘De
Prins in 't Wit’, ‘De Gelaarsde Kat’ en ‘Fiedelflier’, allen van de hand van Harry
Schillings en ‘Osma, 't meisje dat van huis wegliep’ van Ivo van Dinther. Na het
vertrek van Hub. Steyns naar de ‘Zuid Nederlandse Opera’ werd de jeugdafdeling
opgeheven (1953).
Te Maastricht werd in 1950 het ‘Jeugd Operette Gezelschap Maastricht’ opgericht,
o.l.v. Désiré de Pauw. Opvoeringen werden gegeven in de schouwburg te Maastricht
en in het openluchttheater te Stein. Op het repertoire verschenen onder meer ‘De
lastige prinses’, ‘Het geheim van de Bergklokken’, ‘De geheimzinnige Viool’ en
‘Assepoester’. De teksten waren allen van de hand van Loe Maas; de muziek van
Désiré de Pauw en Mya Brennenraedts. In 1950 richtten Sjef Nijsten en Michel
Odekerken een eigen jeugdtoneelafdeling op, verbonden aan de ‘Speelgroep Limburg’,
die de reeds genoemde werken van Thea Eyssen op het repertoire nam. De bezetting
bestond uit de navolgende leden van de ‘Speelgroep’: Thea Eyssen, Mia Goossens,
Leny Malherbe, Sjef Nijsten, Michel Odekerken, Willy Keulartz en Theo Jacobs.
Na het wegvallen van het ‘Zuid Limburgs Jeugdtoneel’ trad het in 1947 opgerichte
‘Limburgs Jeugdtoneel’ onder leiding van Henk Hensgens op de voorgrond, dat tot
heden nog steeds actief is.
De eerste beginjaren waren voor dit gezelschap moeilijk. Naast de concurrentie van
de bestaande jeugdgezelschappen waren er twee grote problemen. Het ontbreken
van geschikt vrij repertoire en van spelers met ervaring. Het eerste probleem loste
Hensgens in eerste instantie op door twee jonge Limburgse auteurs jeugdspelen te
laten schrijven. Hans Berghuis schreef voor de groep ‘Aladin en de Wonderlamp’
en ‘Roosmarijn’. Conny Sluysmans schreef ‘Tijl Uilenspiegel’. Het tweede probleem
werd opgelost toen na het wegvallen van het ‘Zuid Limburgs Jeugdtoneel’ Anny
Engelen, Riet Schmetz, Giel Backbier en Jan Hendriks zich bij het ‘Limburgs
Jeugdtoneel’ aansloten. In volgende jaren werd het repertoire uitgebreid met werken
van J. Geurts, ‘Meneer Prikkebeen’, H. Berghuis, ‘Domme Hans en Gouden Gans’,
Sjef Nijsten, ‘Reintje de Vos’, Conny Sluysmans, ‘Prins en Bedelknaap’ en ‘Tijl bij
de Chinezen’ en ‘Fiedelflier’ van Harry Schillings en ‘Hokus de Tovenaar’ van
Hensgens zelf. Het aantal uitvoeringen steeg van jaar tot jaar en bereikte op het einde
van de zestiger jaren rond 200 voorstellingen per jaar. Het gezelschap speelde, behalve
in vrijwel iedere Limburgse gemeente, in de
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grote steden van Nederland en België en ook zomers in menig openluchttheater.
Het is ongetwijfeld een daad van eenvoudige rechtvaardigheid te constateren, dat
het ‘Limburgs Jeugdtoneel’ zich in de afgelopen tientallen jaren grote verdiensten
heeft verworven voor het jeugdtoneel en in het bijzonder voor de schoolgaande jeugd
in Limburg. Het is immers vrijwel de enige groep, die continu voor de schoolgaande
jeugd optreedt. In dit verband dienen enkele kanttekeningen te worden gemaakt. Het
onderscheid tussen toneel voor kinderen en voor volwassenen is zonder meer door
de toeschouwers gegeven. De volwassene heeft een wereldbeeld, waar of vals, en
hij heeft het vermogen tot oordelen en tot standpuntbepaling. Het toneel voor kinderen
dient er vooral rekening mee te houden, dat het kind geen levenservaring heeft en
dat het vermogen tot oordelen nog gevormd moet worden, m.a.w. dat juist het toneel
voor kinderen er op gericht moet zijn aan de algehele ontwikkeling van het kind mee
te werken. Toneel voor kinderen moet derhalve een synthese zijn van tekst, muziek,
zang en dans.
Het ‘Limburgs Jeugdtoneel’ speelt overwegend sprookjes. En het doet dit - gelet
op de zeer beperkte financiële middelen - met geestdrift en op verantwoord niveau.
Ons inziens is het sprookje, gelet op de jeugdige leeftijd waarop de eerste aanzet tot
de allereerste theateropvoeding dient gegeven te worden, een juist medium. Immers
deze eerste opvoeding kan spontaan verlopen, omdat ze volledig aansluit bij de
speeldriften van het kind, dat enerzijds bezig is met de ontdekking van de wereld
rondom hem en anderzijds in levende fantasie zijn eigen wereld bevolkt met prinsen,
heksen, kabouters, ridders en indianen. Het sprookje is onsterfelijk en wie de trend
in de kinderliteratuur volgt en ook de trend in de lange reeks van geliefde
T.V.-produkties, begrijpt dat ook voor het jeugdtoneel het sprookje dagelijks brood
is en moet zijn, wil ze juist de wereld van het kind bereiken. Er is echter een vervolg.
We merkten reeds eerder op, dat bij het kind het vermogen tot oordelen nog gevormd
moet worden. Uiteraard draagt het sprookje hiertoe bij. Ieder sprookje kent het
onderscheid tussen goed en kwaad, maar meestal niet de nuances. Ons inziens dienen
er bij het jeugdtoneel ook andere sectoren ontwikkeld, geactiveerd en gestimuleerd
te worden, namelijk de educatieve en vormingsgerichte kant.
Twee knelpunten staan er echter binnen deze ontwikkeling centraal, die om
oplossing vragen: de subsidiëring en daaruit voortvloeiend en er op volgend de
artistieke kwaliteit. Geld is er voor het jeugdtheater nauwelijks in al die jaren
beschikbaar geweest. De sector voor kinderen tussen vier en twaalf jaar heeft eigenlijk
nooit iets gekregen. Om welke
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duistere reden dan ook heeft het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk geen geld beschikbaar voor de basis van de theatervorming. Er is geen geld
voor bezinning, evaluatie, zorgvuldige opbouw van theaterprodukties en theatrale
objecten en projecten. Er is zelfs geen geld voor een minimale honorering (gelijk
aan het wettelijk minimum inkomen) van de medewerkers, om over aanstelling van
een dramatische begeleider, een pedagogische deskundige en een
organisator/publiciteitsmedewerker maar niet te spreken. Het gevolg van deze
achtergebleven situatie is dat het artistiek niveau van de jeugdgroepen - steeds meer
groepen opereren binnen het groeiende veld van kinder- en jeugdtheater in Nederland
- moet achterblijven. Sinds een aantal jaren subsidieert de provincie Limburg het
‘Limburgs Jeugdtoneel’ met een kleine subsidie, die na bijna dertig jaar activiteit
voor 1975 f 18.000, - bedraagt. Deze subsidie geeft echter in genen dele de basis
voor het bestaansminimum van een meer professioneel opgezette kleine jeugdgroep
en dat terwijl het gezelschap op volle toeren speelt om de aanvraag te kunnen
opvangen.
De achterstand op het gebied van de kunstzinnige, creatieve en culturele vorming
van de jeugd (zowel de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar als daarboven tot 18 jaar) is
groot en blijft vooralsnog een droeve zaak. Het zou daarom zeer belangrijk zijn,
indien de groep zich ook meer op het basisonderwijs zou kunnen richten en de
educatieve en vormingsgerichte kant opgaan. Het gaat hier om voorstellingen, die
allemaal binnen schoolverband gegeven zouden kunnen worden. Deze theatervorming
in de breedste zin van het woord zou dan ingebouwd moeten worden in een structuur
waarin - binnen het basisonderwijs en ook binnen andere vormen van onderwijs als
wezensbestanddeel - theatervorming naast muzische, creatieve en educatieve vorming
een plaats zou krijgen. Wil het jeugdtoneel in Limburg volwassen kunnen worden,
dan dient er primair voldoende financiële armslag te komen teneinde ook het artistiek
vermogen tot volwassenheid te brengen.

Eindnoten:
20 Gertraude Dieke, Die Blütezeit des Kindertheaters, Emsdetten 1934, p. 214.
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Toneel in dialect
Het dialect is - naast de algemene cultuurtalen - ook op de planken van het theater
steeds te vinden geweest, aangezien het én voor de toneelschrijver én voor de speler
altijd weer een bruikbaar en dankbaar materiaal bleek. De Comedia dell'Arte b.v.
werkte met uitgesproken typen, die door het spreken van verschillende dialecten
gekarakteriseerd werden: bedienden en boeren spraken het dialect van Padua of
Bergamo, de heren Venetiaans of Toscaans.
In Duitsland en Oostenrijk ontstonden in het midden der 18e eeuw gehele
volksstukken in het dialect en Elias Niebergall werd in Darmstadt de schepper van
de ‘Lokalposse’. Zijn bekendste werk is ‘Datterich’, waarin de gelijknamige
hoofdpersoon een kostelijk voorbeeld is van het
type-nietsnut-drinkebroer-schuldenmaker, doch met een grote levenskennis en
onweerstaanbare volkse humor. Zowel het Weense als het Beierse volkstoneel
ontwikkelden sindsdien een eigen traditie, die tot in onze dagen voortleeft.
In de volksstukken in dialect - waarin boeren, boerinnen en diverse volkstypen de
handelende personen waren - behoorden folklore, zang, dans, volksfeesten en grollen
tot de vaste ingrediënten, waarbij de komieken doorgaans van kinderlijk allooi
plachten te zijn.
Voor het ‘Theater a/d Wien’ schreef L. Gruber (1839-1889) de ook in ons gewest
bekende volksstukken in oude Weense trant, waarvan de bekendste Bauernposse
zijn: ‘Heimgfunden’, ‘Der Meineidbauer’, ‘Lediger Hof’ en ‘Der Pfarrer von
Kirchfeld’. Hij schreef theater met eenvoudigedramatisch-pakkende middelen, en
een humor gepaard aan diepe innigheid. In zijn stukken klonk ook telkens
bekommernis om sociale misstanden, de strijd tegen vooroordelen en de zorg voor
zwakken en verdrukten door, kortom er is sprake van een openhartige schildering
van het ondergrondse-volkse leven. Juist door het aanwenden van het dialect bracht
hij een volkomen natuurlijkheid terug in de dialoog.
In dit verband is het interessant te constateren dat ook Gerhard Hauptmann zijn
personages in dramatische werken dialect liet spreken, en
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rechtstreeks putte uit de levende, ongedwongen taal van het volk. Overigens was het
ook Hauptmann, die het volk niet langer uitsluitend als vulsel of contrast aanwendde.
Het volk, hetzij als groep, hetzij vertegenwoordigd door afzonderlijke individuen,
trad voorheen doorgaans enkel op als komisch element. De volksmens, de boer, de
knecht, het waren personages waarover men zich vrolijk maakte. Niemand zou eraan
gedacht hebben - zelfs Shakespeare niet, in wiens toneel het volk als zodanig geenszins
wordt genegeerd - de vertegenwoordigers van de lagere klassen der maatschappij
als dragers van een tragische werkelijkheid voor te stellen21.
Wellicht is dit de diepste reden waarom men generaties lang gedacht heeft dat de
taal, waarvan het volk zich bediende, het dialect, enkel maar goed was voor een
boertige klucht, doch niet voor de tragische werkelijkheid van het alledaagse leven.
Het doelbewuste streven van de Societeiten ‘Momus’ te Maastricht en ‘Société
Dramatique et Litéraire’ te Roermond heeft - zoals we reeds uitvoerig elders zagen
- sinds de tweede helft van de 19e eeuw geleid tot het gebruik van het dialect in het
theater. En dat niet uitsluitend de aandacht uitging naar het volkse zangspel, de
muzikale parodie of de opera-comique bewijzen de opvoeringen te Maastricht in
Maastrichts dialect in de vorige eeuw van ‘Advokaat Plukvink’, een bewerking van
het Middeleeuwse ‘l'Avocat Pathelin’ door M. Krans (1843), ‘De Rangzuchtige
burger’, een bewerking van ‘De Ambitieuze burger’ van Holberg (1844) en ‘Den
ierzuchtige burger’, een bewerking van ‘Le Bourgeois Gentilhomme’ van Molière
(1862).
Daarnaast werden talrijke bewerkingen opgevoerd van Scribe, Labiche, Kotzebue,
terwijl - en dit is het belangrijkste - er een tiental oorspronkelijke werken ontstonden,
zowel te Maastricht als Roermond.
Te Maastricht schreef G.D.L. Franquinet (1826-1900) ‘Klaos Pompernikkel’,
‘Bloodzukers’ en ‘Et Kindermaogske’. Laurent Polis (1845-1915) bracht een twintigtal
werken waaronder ‘Jeang’, ‘Venus, de bis 'n krök’ en ‘De twie Brems’. Van C. Breuls
(1838-1923) is de operette ‘Rooske Kleve’. Fr. Lousberg schreef de opera-comique
‘De Mastreegter Straotjong’. A. Olterdissen (1865-1923) tenslotte tekende voor de
twee befaamde opera-comiques ‘De Kapitein vaan Köpenick’ en ‘Trijn de Begijn’.
Te Roermond schreef in de vorige eeuw Emile Seipgens (1837-1896) in 1864 als
eerste dialectauteur zijn ‘Schinderhannes’, gevolgd door ‘Eine Franse
kreegsgevangene’ (1871) en ‘De leste Schlaag’ (1872), terwijl in Heerlen M.J.H.
Kessels (1838-1932) naast enkele toneelwerken, onder de titel ‘Doctoors-kandidaat’
en ‘Wie der Tinus seldoat wilt weëde’, ook
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twee operettes schreef, ‘De Bokkenrijders’ en ‘De meikoningin van Geleen’ Afgezien
van het werk van A. Olterdissen, die zijn beide opera-comiques respectievelijk in
1907 en 1912 schreef, zijn de hierboven vermelde werken allen in de 19e eeuw
ontstaan. De vroege twintigste eeuw kende weinig dialectschrijvers. Ongetwijfeld
heeft het beëindigen van de activiteiten van de Societeiten ‘Momus’ en ‘Société
Dramatique’ zijn invloed doen gelden, terwijl ook de stroom van het ‘Hoog-Hollands’,
die na de eerste wereldoorlog Limburg overspoelt, een belangrijke factor is. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat in 1926 ontstaat de Vereniging tot instandhouding
en bevordering der Limburgse dialecten, Veldeke, opgericht door Dr. E. Jaspar en
Jos van Wessem. Zij stelt zich tot doel het behoud, d.w.z. het spreken en schrijven
van en de belangstelling voor de Limburgse streektalen en dialecten te bevorderen.
Tevens streeft zij er naar de eenvormigheid in de schrijfwijze van alle Limburgse
dialecten te bevorderen, omdat dit het schrijven van dialect zal vergemakkelijken.
In het jaar dat Veldeke werd opgericht, publiceerde Frans Schleiden zijn eerste
dramatische werk ‘Der brand va Bellent’. Frans Schleiden (1896-1955) werd in 1920
kapelaan te Vijlen (Vaals), alwaar hij tot 1928 zou verblijven en welks dialect hij
vervolgens ook zou gaan schrijven en blijven schrijven. Schleiden hanteerde een
uiterst plastisch taalgebruik. Hij heeft in talrijke publicaties bewezen dat het dialect
inderdaad een cultuurtaal kan zijn, met een uiterst sterk expressievermogen.
Zijn in 1926 verschenen ‘Der Brand va Bellent, e drama i 3 bedrieve i Ville geschit
i 1740’, is in feite de eerste poging een dramatisch gegeven in het ‘plat’ te verwerken.
Het volkse spel is gebaseerd op dramatische gebeurtenissen, die zich ruim 200 jaar
geleden afgespeeld hebben. Het behandelt de brandstichting op de hoeve Bellent,
waarvoor bijna een onschuldige met zijn leven moest boeten. Het spel werd het eerst
opgevoerd op 25 januari 1931 te Heerlen in het patronaat in de Nobelstraat, bij
gelegenheid van de eerste lustrumviering van Veldeke. In ‘De koel i Lutterendal’
(1930), drama in drie bedrijven van dezelfde auteur, werd theatertechnisch gezien
een aanzienlijk hoger niveau bereikt. De hoofdpersoon van het stuk - de 85-jarige
pastoor - wordt geconfronteerd met de vestiging van een mijn (de koel) in zijn
landelijke parochie. Als centraal thema staat de brief aan de bisschop, waarin de
pastoor melding maakt van het onheil dat zijn dorp bedreigt en tevens om ontslag
vraagt:
‘Hoeëgwurdigste hiër bussjep. Der hat mesjie geläze van 't ongeluk,
dat uvver Lutterendal zal wäede koame. Do kumt 'n koel...’
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Het is een spel doorregen met humor, mild-hekelende mensenliefde en tragiek, maar
vooral ook van bewondering voor volk, landschap en cultuur en angst dat dit alles
zal verloren gaan. Tussen de mensen met hun felle hartstochten (uiteraard komen de
speculaties voor goede grondverkoop aan de orde) en hun soms kleine zielen, leeft
en sterft de pastoor omdat alleen de gedachte aan de komst van de koel, zijn hart
breekt. Het stuk werd op 5 augustus 1934 door het ‘Zuid Limburgs Toneel’ voor
Veldeke opgevoerd in het Openluchttheater te Spaubeek en op 9 september
daaropvolgend in het Openluchttheater te Valkenburg met Jef Schillings in de
pastoorsrol. Het waren de eerste opvoeringen in het dialect van het ‘Zuid-Limburgs
Toneel’.
De kennismaking met en de mogelijkheden van het dialect op het toneel verrasten
Jef Schillings. Hij werd er zich van bewust dat voor een groot aantal toeschouwers
- en hij bereikte uiteindelijk alle lagen van de bevolking - het dialect de uitingsvorm
was, die sterk persoonlijk aansprak. Als pastoor in ‘De Koel i Lutterendal’ zei hij de
tekst:
...Dat sjrief ich 'm in os eege spròòk.
Os plat is hel en benô nit te knaä, ezu
wiej der weisse mergelklei. 't Hingt wie
knöö an-ee. Mä went os volk 't hei
hantieeët, da hüerste dò i 't bräeke van
't veld, 't krake van der ploog en 't rammele
van de karre in sjtil ouw wääg...

en hij voelde hoe als 't ware de streektaal het geheugen van het volk is, en vast houdt
en bewaart hoe het volk in de loop van generaties heeft gedacht, gevoeld, geleefd,
gewerkt en geleden. Hij was er zich van bewust dat te spelen stukken moesten
aansluiten bij de Limburgse volksaard en voeling moesten hebben met het werkelijke
leven in lief en leed. Aangezien geen geschikte stukken in het Limburgse dialect
beschikbaar waren, wendde hij zich tot de Vlaamse schrijver Jac. Ballings met het
verzoek een van zijn stukken in het Limburgs te mogen bewerken. De keus viel op
het ook door het ‘Hofstadtoneel’ van Cor van der Lugt en het ‘Vlaamse Volkstoneel’
met veel succes gespeelde ‘Amor in de Pastorie of Bij Heernonkel’.
Dat de keus op Ballings viel was niet verwonderlijk. In zijn stukken schetste hij
alledaagse mensen met hun deugden en fouten van elke dag. Hij beschreef de na-ijver,
de berekening, de harteloosheid, de domheid, de kleinzieligheid, maar ook de
blijmoedigheid, de onbaatzuchtigheid, de goedheid en de vroomheid. Ballings schetste
voor de toeschouwers steeds de kleine mens, die van binnen nog altijd iets goeds
heeft overgehouden,
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ook al moet hij er drie bedrijven voor vechten eer dat goede de overhand krijgt. Aan
het einde bracht Ballings altijd minstens een beetje geluk en verademing. Bij de
schildering van de tragiek van het leven, laat hij op het eind altijd toch de deur op
een kier openstaan..., terwijl een humoristisch woord bij ieder voor op de tong ligt.
Jef Schillings bewerkte het stuk in het dialect van Hulsberg, dat geen uitgesproken
accenten heeft. Doordat de bezetting van het stuk uit diverse plaatsen van
Zuid-Limburg kwam, kreeg het een algemeen Limburgs dialect-accent. Hij noemde
het stuk ‘Bie Hieërnonk’, omdat centraal in het stuk staat de goede, blijmoedige
pastoor, die alles, dat verkeerd dreigt te gaan, in de goede richting weet te drijven
met zijn gemoedelijk woord, zijn gulle lach, zijn rake lesjes, die nooit pijn doen.
Tussen de dorpskroniek door speelde het mislukte huwelijk van de zuster van de
pastoor, die haar man in de steek liet, maar uiteindelijk door bemiddeling van de
pastoor op haar schreden terugkeerde. Het stuk ging op 11 augustus 1935 in première,
en zou uiteindelijk ruim 70 voorstellingen halen. ‘Was “Bij Heernonkel” van Ballings
populair’, zo schrijft het Limburgs Dagblad, ‘Bie Hiërnonk’ van Ballings-Schillings
is het in deze streken althans meer.’
Het jaar daarop - op 4 oktober 1936 te Echt - volgde de première van een nieuwe
bewerking van Ballings’ ‘De Vrome Leugen’, onder de titel ‘Het Pleegkind, speel
van plezeer en leid’. Naar aanleiding van de opvoering schreef het Limburgs Dagblad:
‘Een spel van leed en plezier is de ondertitel van het stuk, dat de regisseur zelf in het
Limburgs dialect vertaalde. Dit laatste is niet zonder effect gebleven. Het Limburgs,
de gesproken taal, geeft het spel direct een nieuwe kleur. Wij zijn zo gewend aan
“declamaties” in het Hoog-Hollands, dat we bijna vergeten waren, dat er ook toneel
gespeeld kan worden in 't Limburgs. En toch ligt niets meer voor de hand, dan dat
we het leven weergeven zoals het zich aan ons vertoont, in de eigen gesproken taal.
Dit heeft de regisseur van het Zuid Limburgs Toneel uitstekend begrepen. Maar bij
deze spelers klinkt het dialect ook edel en voornaam, en in hun woorden ligt de zachte
cadans als van harmoniërende noten... ’.
In volgende jaren zal het gezelschap ieder jaar een of meer dialect-spelen op het
repertoire nemen, en daarmee was het ‘Zuid-Limburgs Toneel’ het eerste gezelschap
in Limburg na 1920 dat regelmatig overal in Limburg dialectstukken speelde. In
1937 en 1938 volgden voorstellingen van de Valkenburgse auteur Pierre Visschers:
‘De Geis’ (spel in 3 acten), ‘De Verdaoling’, ‘'t Verke’, ‘Graad es Oppesser’, ‘'t
Groat Loot’ en ‘Vriejen is auch ein Kunst’, de laatste allen eenakters. In 1939 bewerkt
Jef Schillings een aantal werken in het Limburgs van de in het ‘Oecher Platt’
schrijvende Hein Janssen. Hein Janssen, in 1856
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‘De Kapitein van Köpenick’ van A. OLTERDISSEN. Vrijthof-Maastricht (1971).

‘Symfonia Ruremondia’ van P. HUYSKENS en H. SCHILLINGS. Oranjerie Roermond (1972).
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Speelgroep Geleen met ‘Trees van de Bokkenriejer’ van SJEF NIJSTEN.

Het Heerlens Streektheater met ‘D'r Küeb va Heële’ van PIET MALHERBE (1969).
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Speelgroep Limburg met ‘Walram III’ van J. HEYDENDAAL.
Derde van links: GABRIEL BECKERS (1950).

De Kat met ‘De Adelaar met de twee Koppen’ van J. COCTEAU (1955).
JO BUS - JEANETTE BUS - BEN VON DRIEL.
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Het Limburgs Toneel (Sittard) met ‘Van de brug af gezien’ van A. MILLER (1967)

Limburgs Toneel - Ardalion - Pancratius (coproductie)
‘Medea’ van EURIPIDES (1972)
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te Altenberg uit een Venlose vader en een Duitse moeder geboren, schreef in de
Akense streektaal: ‘De tant Rosalia’, ‘Der Duvejäck’, ‘Et Streu-Engelsche’, ‘'t Grit’,
‘Et Baakauf’, ‘Der Kenger uusjene Maat’, enz., waarvan Schillings ‘De Doevegek’
en ‘'t Grit’ bewerkte. Andere genoemde stukken van zijn hand worden ook vaker in
de Oostelijke Mijnstreek gespeeld. Opvoeringen beleefden hier ook de stukken van
Jos Reinards in het Kerkraads dialect: ‘ 't Mailiëne’ en ‘De Helmeskoël’. In 1940 en
1941 volgen bewerkingen van ‘De Sjötterskeuning’, (een Duits werk) en ‘Hanna van
de Heerlerhei’, van de Venlose Anjoel Valo (pseudoniem van Van Lokven).
In de dertiger jaren schreef Mathijs Reiniersz. (pseudoniem van Dr. R. Ritzen
O.F.M., 1877-1946) een aantal oorspronkelijke werken voor het Openluchttheater
te Spaubeek. In 1936 werden door het plaatselijk gezelschap ‘A.K.D.IJ.’ onder leiding
van Theo Kusters een drietal opvoeringen gegeven van ‘De Sjuurkirk va Spaubeek
in 1799’. Het stuk behandelde de situatie van kerk en priesters in Limburg tijdens
de Franse revolutie, met als achtergrond werk- en leefgewoonten van de Limburgse
bevolking. Een bijzonder geslaagde creatie van de auteur was de figuur van Nolke
Bessems, de marskramer, die van alle markten thuis was. Hij was het type van de
vrolijke, oprechte, beweeglijke, eenvoudige Limburger, met een gezond
boerenverstand en een dosis volkse humor, die op geen enkele wijze en in geen enkele
omstandigheid van de wijs te brengen was. In 1938 geeft hetzelfde gezelschap
opvoeringen van een nieuw spel van Pater Dr. Ritzen ‘Et Hagelkruus va d'n
Braomelenhof’, toneelstuk in 5 bedrijven. Op de Braomelenhof schijnt een vloek te
rusten, sinds men het Hagelkruus verwaarloosde, dat door een dronken knecht was
omvergereden. Men voorspelde weinig goeds voor de familie van Berchem, die er
in 1794 komt wonen. Een zoon des huizes - Vincent - werkt als priester in het
Walenland en wordt thuis verwacht op de hoeve. Als marskramer vermomd komt
hij thuis, doet wel aan iedereen, verzoent tegenstellingen en ruzies. Het stuk eindigt
met het herstel van het kruis en de inzegening door pater Vincent. In hetzelfde
Openluchttheater speelde het ‘Zuid Limburgs Toneel’ in de zomer van 1939 ‘Ras,
bloed, bodem’ of ‘De oer-batavieren van de Lommeleberg’, eveneens van de hand
van Mathijs Reiniersz. Het stuk is - afgezien van de rollen van de professor en zijn
vrouw - eveneens in het dialect geschreven. Het speelt rond 1810. Professor van
Amelandt wil navorsingen doen omtrent de in die dagen in opspraak zijnde
‘Ras-Bloed-Bodem’ theorie. Door toedoen van Stoffel Stumpel, zijn factotum, wordt
de Lommeleberg onder de gemeente Hulsberg, als proefterrein uitgekozen. Nolke
Bessems, reeds bekend uit ‘De sjuurkirk’, speelt als ‘Edel-batavier’ en aan-
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voerder van het leger van de Batavieren, een komische rol. Na veel - ook amoureuze
- verwikkelingen, beëindigt de professor zijn navorsingen.
In de laatste jaren van de oorlog begon ook Bèr Hollewijn met het schrijven van
zijn werken, op te voeren door de speelgroep ‘De Kemediespeulers’ te Maastricht.
Zijn werken volgen, zoals reeds elders werd gesignaleerd, een duidelijk ethische lijn,
gebaseerd op de katholieke levensbeschouwing. Hij streeft ernaar katholieke
leerstellingen en opvattingen over zeer uiteenlopende onderwerpen op een realistische
en voor iedereen bevattelijke wijze weer te geven, om zodoende tegelijkertijd valse
ideeën te bestrijden. Niet altijd slaagt hij erin echt theater te schrijven, vaker zelfs
worden zijn spelen overwegend tendensspelen.
Naar aanleiding van de première ‘De eeuwige’ (1947), dat de verhouding
christendom-communisme behandelt, merkte Loe Maas in De Nieuwe Limburger
het volgende op:
‘De tendenz moge aan de toneelschrijver dan ook een prikkelende mogelijkheid
verschaffen, zij brengt een zeer groot gevaar mee. Het gevaar van een toneel, waarin
het toneelmatige op de achtergrond raakt en het spel een ideeën spel wordt, een
ideologisch tractaatje, voor het gemak van het publiek in mootjes verdeeld, een
spoedig taai wordende strijd van voor en tegen. Dit gevaar kan alleen vermeden
worden, indien de dragers van die ideeën levensecht en hun geest verspreid ligt in
en achter hun woorden en daden; Met andere woorden: indien er op de eerste plaats
toneel gespeeld wordt, en indien uit dit spel de ideeën echt, actueel, spannend en
krachtig openbloeien’.
Zijn eerste werken ‘Slivvenier in Mestreech’ (1941) en ‘De Kruusweeg’ (1944)
slaagden in deze opzet het meest. Het waren duidelijk spelen waarbij de tendens in
en uit het gebeuren geboren werd, en het religieuze einde in elk bedrijf meer en meer
werd voorbereid.
Naast ‘De Kemediespeulers’, die tot 1960 hun stukken in het dialect bleven spelen,
ging ook het ‘Zuid-Limburgs Toneel’ onder leiding van Hub Consten in de vijftiger
jaren zich overwegend op het dialect oriënteren, daarmede de in 1934 begonnen
traditie voortzettend. De nadruk in het dialect-repertoire valt daarbij op de werken
van Jan van Makske, pseudoniem van Jan Wouters uit Elsloo, die in 1944 debuteerde
met ‘Tineke van de Mölder’ een stuk van het land, gesitueerd in de Westelijke
Mijnstreek. Het stuk haalde 65 opvoeringen. ‘De Sjtiefkop’ (première 26-11-1950)
eveneens van de hand van Jan Wouters, behandelt de strijd van de boer die weigert
zijn grond aan de mijn te verkopen, terwijl ‘Pension Lumes’ (11-11-1962) op
humoristische wijze het recreatie-vraagstuk behandelt, waarin een aantal Limburgers
- na het sluiten van de mijn - him broodwinning gaan zoeken. Jan Wouters
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bereikt een zekere samenhang tussen deze Lumes-trilogie, door in deze drie werken
Lumes - hoofd der school - als centrale figuur te doen optreden.
Tussen deze drie stukken vallen nog opvoeringen van ‘De drie Wuilisse’, eveneens
van Jan Wouters, dat in december 1960 in première ging. Uit de omstandigheid dat
deze stukken samen meer dan 200 opvoeringen halen blijkt de stijgende belangstelling
voor het dialecttheater in de vijftiger jaren. Tevens blijft op het repertoire ‘'t Viefde
raad aan de wage’, een bewerking in dialect van het gelijknamige stuk van J. Ballings,
en de ‘Familie Kwazie’ en ‘De kwint springt 'm’, bewerkingen in het dialect van
Hub Consten.
Uit de archieven van het ‘Zuid Limburgs Toneel’ blijkt dat dit gezelschap in de
jaren 1934-1964 in totaal 26 dialectstukken speelde met ruim 650 voorstellingen,
waarmee het in belangrijke mate het spelen van dialect-stukken heeft bevorderd. Als
derde groep met uitsluitend dialect-repertoire na 1954 dient genoemd ‘Speelgroep
Geleen’ onder leiding van Sjef Nijsten en Max de Bruin. Het gezelschap gaf jaarlijks
gemiddeld twintig voorstellingen van oorspronkelijk werk. Onder meer werden
opgevoerd: Hub Janssen, ‘Eine woonwagel heel sjtil’ en ‘Sjus wie de zjerbelkes’,
Sjef Nijsten ‘Trees van de Bokkeriejer’, daarnaast bewerkingen van de hand van
Max de Bruin van nog gangbare repertoirestukken, zoals Wilfried Wroost ‘Paulin
oet 't Zilveren Hert’, Frans Streicher ‘Wat mót de vader koste?’ en Erhard Asmus
‘Wo vrouwluuj regere’.
Uit de naoorlogse periode dienen voorts nog genoemd stukken van A.
Ubaghs-Cobbenhagen ‘'t Goudvinkske’ en ‘Leef en leid op de Daelemerhof’, Leon
Pluymaekers en R. Lambriks ‘Pension De gouwe gans’, Edgard Theunissen ‘Charelke,
Mestreechter lachbom met muziek en zaank’, Karel Mathijs ‘De Mosasaur,
Mestreegter operette oet de Fransen tied’. Apart dienen vermeld de schitterende
bewerkingen van ‘Elckerlyc’ door Harie Loontjens in het Maastrichts dialect ‘Spiegel
vaan Zaoligheid van Ederein’, bewerkingen in het Elsloos dialect van de hand van
Jan Wouters van ‘Van de Vos Reinard’ en ‘Ederein’ (Elckerlyc), alsmede de poëtische
bewerking van Frans Vossen in het Nederweerts van ‘Een midzomernachtsdroom’
onder de titel ‘Ein ongerstong vol touvering’. (Ongerstong is een boerenuitdrukking
voor middagdutje). Evergreens van het dialectrepertoire - ook na de tweede
wereldoorlog - blijven te Maastricht ‘Trijn’ en ‘De Kaptein’, waarvan we opvoeringen
signaleerden in 1948, 1957, 1966 en 1969. Ook buiten Maastricht beleefde ‘De
Kaptein van Köpenick’ opvoeringen, onder meer in 1949 te Roermond en 1951 te
Heerlen. Heropvoeringen beleefde eveneens de mjoezikel van Harie Loontjens ‘Julius
Caesar’ in 1970 te Maastricht.
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Te Roermond hield ook Emile Seipgens' ‘Schinderhannes’ repertoire. De eerste
uitvoering na de oorlog vindt plaats op 26 augustus 1950, en wel in de tuin van het
Harmonie-paviljoen, en wordt daarmee de eerste opvoering van ‘Schinderhannes’
in de open lucht. Om het slot van de eerste acte aantrekkelijker te maken en ook om
het geheel wat meer tijdsduur te geven voegde Driek Rademaekers er in dit jaar de
bruiloftscène van Schinderhannes en Florenske aan toe, met het inmiddels in
Roermond zeer bekende ‘C'est l'amour, des de sjpil wo hiej alles om dreijt’. Bij de
opvoeringen in 1956, 1968 en 1975 bleef deze toevoeging gehandhaafd. Zij is
sedertdien niet meer uit ‘Schinderhannes’ weg te denken. Weert zette de Roermondse
en Maastrichtse traditie voort door opvoeringen - laatstelijk in 1975 - van de
opera-comique van Henri Linskens ‘De Rogstaekers’.
Piet Malherbe gaat na 1951 er ook toe over uitsluitend toneel in dialect te schrijven.
Een zelfde gegeven als in ‘Mei in 't land van Rode’ verwerkte hij in 1951 in de aan
Chris Doverman te Kerkrade opgedragen eenakter ‘Maifieber’, die in 1952 zou
uitgebouwd worden tot een avondvullend stuk in dialect onder de titel ‘Harte troef’.
In dit stuk gaf hij enerzijds een kijk op het leven van de mens op het platteland,
anderzijds schilderde hij een aantal folkloristische gebruiken rond de Meiviering in
de Oude Mijnstreek. Daar tussendoor weefde hij een aantal liefdesverwikkelingen,
die allen tot een goed einde geraken. Naar aanleiding van de opvoering van ‘Harte
Troef’ door het ‘Limburgs Volkstoneel’ merkte Loe Maas in de Gazet van Limburg
op ‘Toneel is voor hem (Malherbe) middel om de Limburgse cultuur en de Limburgse
folklore te laten zien, en om problemen op voor iedereen duidelijke en begrijpelijke
wijze te stellen. Hij vindt z'n inspiratie in het Limburgse land en de mensen die er
wonen. Hij is geen realist, maar een puur sang romanticus. Wat hard is, maakt hij
niet hard. Hij is een levensoptimist, die van een werkdag graag een Zondag of een
feestdag maakt’.
Al zijn volgende werken in het dialect: ‘Spooëke Sjeng’, ‘De Ieshellige’ en ‘De
blauw Rooës’ volgden eenzelfde concept. Mensen van alle dag met hun zorgen en
verdriet maar, ook met hun blijdschap, lach en humor bevolken zijn stukken, en altijd
weer opnieuw vinden zij elkaar op het einde in een vrolijk feest. Piet Malherbe
noemde zijn dialectstukken overwegend ‘kluchtige-blijspelen’. De klucht biedt de
humor van het onwaarschijnlijke, het blijspel de humor van het menselijke en
bestaanbare. Daarom noemde hij terecht zijn stukken kluchtige-blijspelen. Zij bevatten
vaak een eigenaardige en bekoorlijke mengeling van humor en ernst,
waarschijnlijkheid en onwaarschijnlijkheid, ernst en belachelijkheid, temidden van
de zonnige alledaagsheid van het gewone leven. In de
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vijftiger jaren worden zijn werken - naast het ‘Volkstoneel’ - ook door verschillende
amateurgroepen in Limburg gespeeld. In de zestiger jaren valt ook een stilte rond
het ‘Limburgs Volkstoneel’ tot Piet Malherbe met een nieuw idee kwam.
Ook in het na-oorlogse Duitsland is het dialectische taalgebruik in het theater weer
sterk op de voorgrond getreden. De Duitse en Weense traditie van de negentiende
eeuw wordt voortgezet door het ‘Torso-theater’ (Wenen), het ‘Deutsches
Schauspielhaus’ (Berlijn), het ‘Millowitschtheater’ (Köln), en het ‘Ohne Sorg Theater’
(Hamburg). Allen groepen met een eigen theater, met een eigen repertoire, een eigen
publiek. Dit streven staat ook Piet Malherbe voor ogen als hij in 1967 zijn Heerlens
Streektheater sticht, wat in feite én bundeling én verwerkelijking is van tientallen
jaren dialecttoneel in Limburg. ‘Ik zag’, aldus Piet Malherbe in een interview22, ‘dat
het bezoek voor dialectstukken constant bleef, terwijl het aantal bezoekers voor
Nederlandse stukken heel hard terug liep. Bovendien wilde ik de rollen omdraaien.
Vijf en twintig jaar had ik het (dialect)toneel naar de mensen gebracht; nu wilde ik
ze naar ons trekken... Ik ben overal steun gaan zoeken. Het startkapitaal moest
bijelkaar gescharreld worden. Er bleken in deze streek tweehonderd mensen te wonen,
die bereid waren een tientje aan de naam Piet Malherbe te geven. Zij hadden
vertrouwen in de zaak’. Piet Malherbe startte het ‘Heerlens Streektheater’ in het
seizoen 1967/68 met als spelerskern medewerkers van het voormalige ‘Limburgs
Volkstoneel’. Hij bracht een drietal reprises van voormalige successtukken ‘d'r
Ieshillige’, ‘de Blauw rooeës’ en ‘Harte troef’. De groep speelde in de benedenfoyer
van de Stadsschouwburg te Heerlen, die plaats biedt aan rond 300 personen. ‘We
wilden’, aldus Piet Malherbe, ‘de toeschouwers zo dicht mogelijk bij het toneel
betrekken’.
De voorstelling van ‘Harte troef’ leverde twee personages op, die jaren het dragende
element van alle stukken van het ‘H.S.T.’ zullen worden: Sjarel, de knecht, en Guil,
zijn baas. In dit stuk namelijk is Guil de hereboer, die zijn bedrijf van de hand heeft
gedaan en van zijn levende have nog alleen de knecht, Sjarel, en het paard, Liza,
heeft overgehouden. Tussen baas en knecht bestaat een soort haat-liefde verhouding,
een in de jaren gegroeide verhouding van vertrouwen, afhankelijkheid, onenigheid
zoeken, ruzie maken en de ruzie bijleggen, bevelen en gehoorzamen. Sjarel, het
prototype van de kleine man die voor een dubbeltje geboren is en altijd de klappen
krijgt, die echter ook op geen manier en in geen enkele omstandigheid van de wijs
is te brengen, wordt de centrale figuur in nagenoeg alle stukken. In het reeds eerder
vermelde gesprek
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met Theo Pasing zegt Piet Malherbe: ‘Ik heb Sjarel geschapen, maar Jo Haan heeft
er op een weergaloze manier gestalte aan gegeven’.
Voor de opening van het seizoen 1968-1969 schreef Piet Malherbe een nieuw
stuk: ‘D'r Kuëb va Heële’. Hij maakte daarbij gebruik van gegevens naar het verhaal
van M.J.H. Kessels ‘D'r Koeph va Hehle in d'r sjlaag va Waterloo’ (1887), dat naar
het oordeel van Mathias Kemp23 algemeen vertaald zou zijn in alle talen, ware het
in het Scandinavisch of Russisch geschreven. Het verhaal vertelt de historie van D'r
Kuëb als oudgediende van Napoleon, en zijn fantastische krijgsverrichtingen. Het
stuk van Malherbe is geen directe bewerking van het verhaal, maar heeft een eigen
verwikkeling met d'r Kuëb als hoofdpersoon. Hij tekent d'r Kuëb als de opschepper
en snoever - de eerste met name genoemde ‘Heëlesje Winkbül’ -, zoals ook Kessels
hem typeerde. Het stuk speelt in 1815, na de terugkeer van Napoleon van het eiland
Elba, voor, na en tijdens de slag bij Waterloo. De plaats van handeling is ‘d'r Helm’,
een herberg annex boerderij, gelegen op de hoek van de Gasthuisstraat tegenover
‘de Kroon’ (tegenwoordig de passage Oude Veemarktstraat). In het stuk domineren
wederom de twee reeds eerder genoemde personages: Sjarel, nu knecht in d'r Helm,
en zijn baas, de waard van d'r Helm. Het stuk sluit echter duidelijk aan bij de opzet
van Malherbe ‘kennis, belangstelling en liefde voor eigen cultuur, folklore en
geschiedenis te wekken en vermeerderen’.
Ook het volgende stuk in dit seizoen ‘Nog ummer zingt d'r Lieuwerik’, van Harry
Schillings volgt dezelfde weg. Hoofdthema van het stuk is de problematiek die de
opkomst van de mijnindustrie veroorzaakt bij de Zuid-Limburgse bevolking en het
verzet dat er tegen de mijnvestigingen komt met name van de kant van de heerboeren,
die noodgedwongen hun goede grond moeten afstaan. Als een soort
vervreemdingseffect brengt de schrijver in het voortoneel van het derde bedrijf de
gevolgen van de mijnsluiting onder de aandacht van de toeschouwers, daarmee een
parallel trekkend met de moeilijkheden bij de opening van de mijnen. Evenals
Malherbe gebruikt de schrijver het stuk om de mentaliteit, de opvattingen en de
drijfveren van de Limburgse bevolking uit die tijd te schilderen. Ook de personages
zijn dezelfde. Hierover zegt Sjef Vink in de bespreking voor de Regionale Omroep
Zuid op 30 juni 1969 het volgende: ‘De auteur heeft de kans aangegrepen om een
aantal typen op de planken te brengen, typen, die we ook al in vorige stukken van
het “Heerlens Streektheater” zijn tegengekomen. De knecht Sjarel bijvoorbeeld, een
creatie van Jo Haan, was nagenoeg identiek aan de Sjarel die we bij de “Kuëb va
Haele” zijn tegengekomen en de meeste open doekjes waren dan ook aan zijn adres
gericht. Ook de anderen, de heerboer, zijn
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zuster, de caféhouder, de koetsier, de onderwijzer, waren min of meer standaardtypen
die in het verleden hun bruikbaarheid hebben bewezen en die dan ook terecht door
de auteur opnieuw werden ingezet. Dit procedé heeft echter één bezwaar: het succes
ervan staat of valt met de uitvoerenden. Want het “Heerlens Streektheater” dankt
zijn successen grotendeels aan het enthousiasme waarmee geacteerd wordt onder de
bezielende leiding van Piet Malherbe’.
Ook de volgende jaren wordt door het ‘Heerlens Streektheater’ op de zo succesvol
gebleken formule voortgebouwd, alleen met dit verschil dat het belangstelling wekken
voor eigen cultuur en folklore op de achtergrond komt en het zwaartepunt duidelijk
wordt gelegd op de humor in het stuk. Hierover zegt Piet Malherbe in een
vraaggesprek24 het volgende: ‘We hebben een schrijverstheater. Van elk stuk, dat we
schrijven, maken we een bandopname. Dan gaan we die band afluisteren en delen
deze in vijf-minuten-periodes en turven in elke vijf minuten alle lachers. Deze
lach-curve geeft een bepaalde grafiek van het stuk. Willen we ons eigen gezicht en
ons succes blijven behouden, dan moeten we trachten deze lachcurve te handhaven.
Uit deze gegevens van onze nauwgezette analyse van alle door ons geschreven en
gebrachte stukken volgen vuistregels, waaraan wij elk nieuw stuk toetsen. Die
vuistregels bevatten o.m. het vereiste gemiddelde aantal lachers per minuut; zo ook
het gemiddeld aantal lachers per bladzijde van de tekst. Bij de opzet van een nieuw
stuk moeten onze schrijvers erop rekenen, dat zij per bladzijde tekst gemiddeld een
zevental lachers produceren. Dit vereist om de drie zinnen bezinning. Het is geen
zaak van er maar oplos te schrijven. Dit is gerichte humor-berekening. Humor vereist
een serieuze voorbereiding. Maar niet alleen de humor, ook de compositie van elk
stuk en de speelbaarheid krijgt een even vakmatige beoordeling vooraf. Het spel
moet de geest van het streekeigene hebben. De formule van het “Streektheater” is in
overleg met de schrijvers een thema op te stellen voor elk nieuw stuk. Dit schema is
het vertrekpunt voor de tekst. Alles wat wordt ingezet als komische verwikkeling
moet konsekwent meegenomen worden tot het einde toe. Het is echter geen
enkelvoudige compositie, in de geest van de klucht “recht-toe-recht-aan”, doch een
verwevenheid van vele factoren’.
Tot de produktie-groep van het ‘Schrijverstheater’ behoren Piet Malherbe, Sjef
Clement en Ben Malherbe. Het seizoen 1969-70 brengt een nieuw stuk van Piet
Malherbe ‘D'r Pechvoeëgel’. Zoals de titel van het stuk reeds aangeeft draait de
verwikkeling rond een pechvogel, uiteraard Sjarel, die een bedrijf lang meent de
hoofdprijs in de lotto te hebben gewonnen, maar bedrogen uitkomt. Een zekere mate
van actualisering
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wordt bereikt door het stuk te laten spelen in een (verlopen) kolenhandel, nu
oliehandel, waardoor de mogelijkheid ontstaat en passant een aantal bemerkingen
over de herstructurering in Zuid-Limburg ten beste te geven. Ook het plaatsen van
de humoristische verwikkelingen in de actualiteit waarbij telkens een bepaald
vraagstuk accent krijgt, wordt in de komende jaren doelbewust nagestreefd.
Jef Clement plaatst zijn stukken ‘Sekskraom’, ‘de Duuvelsboed’ en ‘Vita mientje’
in de kloostersfeer, waarbij baas Guil tot ‘pater overste Gulielmus’ wordt, en de
knecht Sjarel tot ‘broeder Carolus’, waardoor in feite de oude bestaande
gezagsverhouding gehandhaafd blijft. Een nieuw komisch element brengt Clement
in het stramien door ‘eine Belsch’ ten tonele te voeren, die - gelet op de heersende
rage van de Belgenmoppen - groot succes heeft. De actualiteit in bedoelde stukken
is naast het probleem van de ontvolking van de kloosters, de moeilijkheid om bepaalde
inkomsten te verwerven. Daarmee zijn verweven nieuwe verschijningsvormen van
de modeme tijd: de sexboetiek en de sauna (de Duuvelsboed). Ook Ben Malherbe
sluit met zijn stukken ‘'t Vuëgelbösjke’ (het naturistenkamp) en ‘Nachvlindesj’
(sexclubs) bij deze ontwikkeling aan, waarbij Ben Malherbe er vooral naar streeft
de humor met de menselijkheid te verbinden.
Overige stukken van het ‘Heerlens Streektheater’ zijn van Ben Malherbe: ‘d'r
Patenonk’, ‘de Druëgwoeësj’ en ‘'t Paradies’; van Jef Clement ‘Paedsleed’ en van
Piet Malherbe ‘Sjutteblood’ en ‘'t Jachhoes’.
Daarnaast dienen nog genoemd de in de jaren 1968 t/m 1973 jaarlijks opgevoerde
‘Masjerang’ van Piet Malherbe, een bonte mengeling van sketches, liedjes,
actualiteiten en folkloristische herinneringen, telkens in een duidelijk herkenbaar
raam geplaatst.
Het ‘Heerlens Streektheater’ maakte een stormachtige ontwikkeling door. Het
eerste seizoen halen de stukken één voorstelling, het volgende seizoen twee
voorstellingen en het derde seizoen elk drie voorstellingen. Het vijfde seizoen brengt
de grote doorbraak. Het aantal abonnementen bereikt de 1000 en ‘De Duuvelsboed’
levert 17 voorstellingen op met 6750 bezoekers. Sindsdien gaat het in stijgende lijn.
In het seizoen 1973-1974 bereikt het aantal abonnementen de 2800, terwijl het aantal
voorstellingen per stuk de twintig overschrijdt met ruim 10.000 bezoekers per stuk.
Het jaar 1975 is een mijlpaal in het bestaan van het ‘Heerlens Streektheater’. Het
aantal abonnementen gaat boven de 3000 uit, de l00.000ste bezoeker wordt
verwelkomd, en de 250ste voorstelling wordt gegeven. Daarnaast verhuist het
gezelschap van de foyer naar de grote zaal, omdat het aantal voorstellingen per stuk
de dertig naderde. Na de verhuizing naar de grote zaal blijft het aantal bezoekers nog
groeien, zo-
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dat ook daar 14 uitverkochte voorstellingen worden gegeven. Een ongekend fenomeen
in onze Limburgse theaters, zelfs door geen enkele beroepsgroep of beroemd
entertainer ooit behaald.
De uitgroei van het ‘Heerlens Streektheater’ brengt zijn problemen mee. Piet
Malherbe, die bij zijn zeventigste verjaardag in april 1975 besloot zich langzaam te
gaan terugtrekken, zegt er in het gesprek met Jules Kockelkoren het volgende over:
‘Er zullen thans wegen gevonden moeten worden om het Streektheater en in de
allereerste plaats ons Schrijverstheater een professioneel karakter te geven. De
produktie van ons Schrijverstheater groeit uit tot een inzet die in feite een volledige
dagtaak betekent. Ik heb een grandioos respekt voor al onze medewerkers, van wie
een bijna te grote inzet wordt gevraagd naast hun dagtaak en gezin’.
De verrassend grote belangstelling van de bevolking voor het ‘Heerlens
Streektheater’ - ruim 32.000 bezoekers per seizoen - wordt mijns inziens summier
verwoord door Jan Laugs25 ‘Men brengt een uit het leven gegrepen, pur sang Limburgs
en zeer volks repertoire, dat de eenvoud niet schuwt en de humor niet uit de weg
gaat. Goudeerlijk toneel, dat echter, hoe lenig het ook over de bühne sprenkelt,
omgeven wordt met een vakmatigheid en begeleid wordt door een stukje know how
en research, waar het publiek amper idee van heeft. Ik kan me niet aan de indruk
onttrekken, dat het Heerlens Streektheater aldus een volksbühne heeft gekweekt, die
de vergelijking met soortgelijke buitenlandse theaters tot in de sfeer, zelfs tot in de
samenstelling van 't publiek toe, kan doorstaan en die tegelijkertijd een soort Limburgs
“mouvement” geworden is’.

Eindnoten:
21 Urbain van de Voorde, Gerhart Hauptmann, Haarlem z.j.
22 Interview met Piet Malherbe door Theo Pasing, in: het Limburgs Dagblad, 29 maart 1975.
23 Een proces-verbaal over de culturele situatie in Limburg (antwoord Mathias Kemp) in: De
Bronk, no. 4, 1962, p. 113.
24 Vraaggesprek met Jules Kockelkoren, in: De Limburger, 3 februari 1973.
25 De Limburger, 21 juni 1972.
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Het beroepstoneel in Limburg
In de jaren, dat Zuid-Limburg voor het eerst intensief kennis maakte met het
beroepstoneel uit Noord-Nederland en België (1916-1920), zien we de eerste pogingen
om in Limburg tot oprichting van een beroepsgroep te geraken. De poging van
‘Valkenburg Omhoog’ in 1917 met het ‘Calderon Tooneel’ mislukte, evenals een
poging van Anton Hulsman in 1919. In samenwerking met Dr. H. Poels richtte hij
in dat jaar het ‘Veredelend Volksvermaak’ op. Financiën werden aangetrokken en
spelers geengageerd, waarbij wij de namen aantreffen van Jan Boezer, Gerard
Meussen, Lou Hoogenbosch, Henri 't Sas en Jef Baarts. In Limburg koesterde men
voor zulk een ondernemen geen belangstelling.
Ook de pogingen van Vincent Berghegge rond 1920 een vast gezelschap te
formeren ter bespeling van het Openluchttheater leidden niet tot een gunstig resultaat.
Weliswaar formeerde hij het ‘Toneelgezelschap Vincent Berghegge van Valkenburg’,
met medewerking van o.a. Cor Hermus, Jan Nooy en Betty Blaaser, maar verder dan
een aantal voorstellingen van ‘Pilatus’ van F.B.J. Frencken bracht het gezelschap
het niet. Jef Baarts slaagde evenmin met zijn ‘Tooneelgezelschap de Abele spelers’,
waarbij wij wederom de bekende namen aantreffen van Jef Baarts, Gerard Meussen
en Jan Dessers. In het Openluchttheater gaf dit gezelschap uitstekende voorstellingen
van ‘De schelmstreken van Scapin’, maar voor een continuïteit waren de twintiger
jaren nog niet geeigend.
In de gouden jaren van het ‘Zuid-Limburgs-Toneel’, in 1938, toen het gezelschap
jaarlijks bijna honderd voorstellingen gaf in heel Limburg en daarbuiten, gaf Jef
Schillings in een artikel ‘Volkstoneel in Limburg’ de wens te kennen een beroepsgroep
te stichten in de trant van het ‘Vlaams Volkstoneel’, dat O. de Gruyter in 1920
oprichtte en waarmee hij het hele Vlaamse land bereisde. Deze groep bestond
aanvankelijk uit amateurs, maar het toneelspelen werd hen weldra tot een beroep
waarbij de grenzen tussen amateur- en beroepstoneel vervaagden. In één opzicht
waren zij amateurs in de ware zin, in zover namelijk als hun spel een
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‘Gesinnung’ uitdrukte. De leden van het ‘Vlaamsch Volkstoneel’ speelden niet louter
en alleen om te spelen, zij traden op om door het toneel het volk van hun land op te
wekken tot een levendiger cultureel bewustzijn. Voor hen was toneel geen doel maar
middel. In de jarenlange kontakten met de Vlamingen (1927-1939) was Jef Schillings
tot het inzicht gekomen, dat zulk een groep van amateurs ‘versterkt met
beroepsspelers’ voor Limburg dé oplossing zou zijn en de weg zou banen naar
uiteindelijk volledig beroepstoneel. Zijn uitgangspunt was, dat de voorhanden zijnde
Limburgse natuurtalenten met hun geestesgesteldheid voor het Limburgse toneelleven
bewaard moesten blijven. Alhoewel in feite zijn ‘Zuid-Limburgs-Toneel’ in de jaren
rond 1940 een semiberoepsgroep was, zou de oorlog een doorstoten naar volwaardig
beroepstoneel verhinderen. In de vroege oorlogsjaren werden plannen ontwikkeld
om na de bevrijding glorieus voor de dag te komen. Deze plannen kregen duidelijker
gestalte, toen Schillings in de winter van 1944 contact kreeg met G. Beckers, die
destijds te Beek met een groepje amateurs Vondel's ‘Lucifer’ instudeerde onder
algehele leiding van Albert van Dalsum, die bij Beckers een onderduikadres had
gevonden.
Hun belangstelling richtte zich in eerste instantie op de bespeling van het
Openluchttheater te Valkenburg. Besloten werd te beginnen met een opvoering van
‘Een Midzomernachtsdroom’. Aanvankelijk lag het in de bedoeling te komen tot een
opvoering in het Engels (met een zijdelingse blik op de welgevulde beurzen der
bevrijders), maar deze plannen werden niet doorgezet. De zomer van 1946 bracht
de eerste voorstellingen van ‘Een midzomernachtsdroom’ in een bezetting,
gerecruteerd uit spelers van het ‘Zuid-Limburgs-Toneel’ en ‘het Masker’. De
voorstellingen hadden groot succes en maakten veel indruk. Bij een bespreking van
een opvoering van hetzelfde stuk door de ‘Nederlandse Comedie’ in de
Stadsschouwburg te Heerlen grijpt Paul Haimon op deze voorstellingen terug: ‘In
Limburg hebben wij een te sterke herinnering aan de opvoeringen in Valkenburgs
Openluchttheater met de poëzie van de natuur erbij. Dit kan geen zaalopvoering ons
ooit doen vergeten. Zou men willen vergelijken dan ging de voorkeur uit naar de
eerste opvoeringen door de versterkte “Speelgroep Limburg”26. Zelfs de groep
handwerklieden, nu met Ko van Dijk als Spoel de wever, kan de Limburgse spelers
met Fons Meyers als Spoel niet in de schaduw stellen. Deze routiniers hadden soms
wel meer raffinement, maar het spontane plezier zat er niet zo bij’. In totaal zouden
er meer dan honderd voorstellingen van een ‘Midzomernachtsdroom’ worden gegeven.
Na dit grote (ook financiële) succes gaf dezelfde combinatie voorstellingen van ‘De
vrolijke vrouwtjes van Windsor’ en, uitgebreid met spelers van het ‘Limburgs
Volkstoneel’ o.l.v.
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Piet Malherbe opvoeringen van Schiller's ‘Wilhelm Tell’ (1948).
Parallel aan het streven Schillings-Beckers-Malherbe en onafhankelijk hiervan
ontstond in de oorlogsjaren te Maastricht eveneens een streven om tot oprichting van
een beroepsgroep te geraken en wel in de boezem van de Culturele Raad Limburg,
waarvan B. Hollewijn secretaris was. In het Limburgsch Dagblad schrijft Paul Haimon
hierover: ‘Daarbij zat niet alleen het motief voor, dat Limburg wat zijn toneelspel
betreft moest worden opgestooten in de vaart der door cultuurgist oprijzende elf
provinciën, maar ook gold wel degelijk de overweging, dat de gesubsidieerde
gezelschappen uit het westen niet aan repertoire zouden gaan bieden, wat een
katholieke bevolking zich wenschte. De heilige oorlog voor het goede tooneel zou
men er mede inzetten’27.
Om dit beroepstoneel te gaan voorbereiden werd Willem Tollenaar, afgestudeerd
aan de Amsterdamse Toneelschool, naar Maastricht gehaald. Deze kwam om zijn
toneelexperiment uit te voeren terecht bij de groep ‘De Kemediespeulers’ uit
Maastricht, waarvan B. Hollewijn de leider was. Dit experiment bracht - voor de
opbouw van het beroepstoneel althans - de eerste teleurstelling. Bèr Hollewijn dacht
een gezelschap te creëren, dat een vaste ethische lijn zou volgen en dat een repertoire
zou voeren als zijn ‘Kemediespeulers’: volks tendens-toneel, uitgaande van een
gefundeerde katholieke levensbeschouwing. Doordat Hollewijn tevens secretaris van
de Culturele Raad Limburg was, werd zijn streven - gewild of ongewild - gezien als
een poging van de CRL. Maar dit streven werd niet door allen gevolgd; men wilde
toneel, dat zich buiten de beperkingen van het volkstoneel alleen zou ontplooien;
toneel, dat op zijn tijd volks en op een andere keer desnoods burgerlijk zou zijn, maar
dat in elk geval toneel zou blijven, zonder de preekstoel te willen vervangen. Daarop
verliet Tollenaar Limburg weer. Ondertussen namen de samenwerkingsvormen van
een aantal gezelschappen in Zuid-Limburg hechtere vormen aan.
De vier verenigingen, die inmiddels betrokken waren geweest bij het streven naar
beroepstoneel in Limburg - ‘Het Masker’, ‘Het Zuid-Limburgs Toneel’, ‘Het Limburgs
Volkstoneel’ en ‘de Kemediespeulers’ - namen in het najaar 1947 het besluit over
te gaan tot oprichting van een stichting ‘Beroepstoneel Limburg’. Directe aanleiding
hiertoe was de mededeling van minister Gielen van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, (die in de zomer van 1947 een opvoering van de
‘Midzomernachtsdroom’ bijwoonde en hierover vol lof was) dat het departement
bereid was aan een Limburgse beroepsgroep subsidie te verlenen. Het bestuur der
stichting zou worden gevormd door een vertegenwoordiger van elk der
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vier groepen, doch staande buiten elk toneelverband, en een vertegenwoordiger van
de Culturele Raad Limburg. De artistieke leiding berustte bij de vier regisseurs der
genoemde gezelschappen: G. Beckers, B. Hollewijn, P. Malherbe en J. Schillings.
Het tableau de la troupe was samengesteld uit spelers, genomen uit de vier
toneelgezelschappen. De artistieke leiders stelden in samenwerking met het bestuur
een repertoire samen. Elk der vier groepen zou een of meer stukken aangewezen
krijgen, die het onder de naam ‘Stichting Beroepstoneel Limburg’ zou opvoeren met
uit de eigen groep daarvoor gekozen beroepsspelers, aangevuld met beroepsspelers
uit de andere groepen. Los van de ‘Stichting Beroepstoneel’ gingen de vier
gezelschappen verder met het geven van voorstellingen onder eigen naam, waarbij
het beroepsgedeelte werd aangevuld met amateurs.
Door deze wijze van werken hoopte men op de duur te komen tot een hecht
beroepstoneel met een gezonde financiële basis. Met de toegezegde rijkssubsidie
van f 10.000, - was in feite nauwelijks een andere opzet mogelijk. Van deze papieren
opzet zou in de uitwerking echter geheel worden afgeweken. ‘De Kemediespeulers’
o.l.v. Bèr Hollewijn onttrokken zich al spoedig aan de voorgestelde
coördinatieplannen. De uitgesproken opvattingen over taak en werkwijze van deze
groep - al eerder vermeld - gaven bij Hollewijn de doorslag. Hij zou met zijn groep
onafhankelijk verder werken. Ook de artistieke leiding van vier personen kwam te
vervallen. In de zomer van 1947 moest Jef Schillings - wegens ziekte - zijn bemoeienis
met de groep staken. Samen met Piet Malherbe nam hij zitting in het bestuur. De
directie van de jonge ‘Speelgroep Limburg’ werd in handen gelegd van Gabriël
Beckers. Op 27 augustus 1948 presenteerde zich de groep met een voorstelling van
‘De genaderijke Walram’ van Jef Heydendael voor de oude abdijkerk te Rolduc
onder regie van Lode Plaum. Ondertussen werden de voorstellingen in het
Openluchttheater Valkenburg voortgezet met ‘Een Midzomernachtsdroom’, ‘Walram’,
‘De knecht van twee meesters’ en ‘De burger-edelman’.
Bij de aanvang van het seizoen 1949-1950 werd Joris Diels met de artistieke leiding
belast. Onder zijn leiding gingen de artistieke prestaties sprongsgewijze omhoog.
De opvoeringen van Vondel's ‘Peter en Pauwels’ onder regie van Joris Diels plaatsten
de ‘Speelgroep’ onder de officieel gecontracteerde gezelschappen. De première op
15 januari 1950 in de Stadsschouwburg te Maastricht vond in de regionale en
landelijke pers een zeer gunstig onthaal, en werd op 25 mei gevolgd door de eerste
opvoering van Shakespeare's ‘Othello’. In het speelseizoen 1950-51 bestond het
tableau de la troupe uit de navolgende Limburgse spelers:
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Margriet Eder, Thea Eyssen, Mia Goossens, Rie Heere, Diny Kuyper, Leny Malherbe,
Gabriel Beckers, Theo Gerrits, Jan van Heteren, Theo Jacobs, Willy Keulartz, Fons
v.d. Linden, Sjef Nijsten, Michel Odekerken en Wim Palmen. De regie voerden
afwisselend Joris Diels, Gabriel Beckers en Jef Baarts. Er volgden voorstellingen
van ‘Hamlet’, ‘Driekoningenavond’ en ‘Peer Gynt’ en van Limburgse auteurs: J.
Groen ‘Barbara’, P. Haimon ‘Magnificat’ en A. Thenaar ‘Hildur Brent’.
De zomer van 1954 bracht een aantal schitterende voorstellingen in het
Openluchttheater van ‘Reynaert de Vos’ van Ed. Veterman onder regie van Albert
van Dalsum. Over deze voorstellingen schrijft De Tijd: ‘Het artistieke succes komt
ons onbetwistbaar voor. Wat de “Speelgroep” te zien gaf, kan de vergelijking met
hetgeen andere beroepsgezelschappen brengen best doorstaan’. En De Linie
concludeert: ‘Het pleit voor de vitaliteit van de “Speelgroep Limburg” - en van het
Limburgse toneelmilieu - dat de 45 personen sterke bezetting van dit spel zo
verantwoord opgebracht kon worden. Want ook in de kleinere rollen met weinig
tekst school voor een belangrijk deel de charme der vertolking’.
In het winterseizoen 1953-'54 en 1954-'55 werd meer dan honderd keer ‘Gaslicht’
opgevoerd, en werden bijna evenveel voorstellingen van Benetti's ‘Is U misschien
haar man...?’ gegeven. ‘Deze Speelgroep’, aldus Rogier van Aerde in de Kath.
Illustratie, ‘bereikt meer mensen dan welk zwaar gesubsidieerd gezelschap in
Nederland ook, brengt meesterwerken tot in de kleinste dorpen, ziet kans tot wat
geen ministeriële opdracht ooit bereikte: ook oorspronkelijk werk een lange reeks
van opvoeringen te bezorgen’. In januari 1956 gaf de ‘Speelgroep’ reeds haar
duizendste voorstelling, terwijl de dynamische leider Gabr. Beckers op 11 februari
1956 te Roermond met de première van ‘Onder verdenking’ dit voorbeeld volgde.
Het was het laatste stuk, dat Joris Diels bij de ‘Speelgroep’ regisseerde. Alhoewel
de ‘Speelgroep’ in het seizoen 1956-57 weer meer dan 300 voorstellingen gaf, kampte
de groep intern met moeilijkheden, die in twee aspecten duidelijk tot uitdrukking
kwamen: het spelersmateriaal en de financiële positie.
Toen de ‘Speelgroep Limburg’ ontstond, was men uitgegaan van het aanwezige
spelerstalent met de bedoeling beroepsacteurs en actrices aan te trekken. Tot dit doel
werd er naar gestreefd te Maastricht een toneelschool op te richten, die
spelersmateriaal voor de ‘Speelgroep Limburg’ zou moeten leveren. In 1950 werd
inderdaad met deze school een aanvang gemaakt. Hierover schreef Dr. M. van Can:
‘Wij zijn ervan overtuigd dat deze opleiding, in handen gesteld van ervaren krachten,
het Limburgse toneelleven in al zijn geledingen ten goede zal komen. Immers, de
discipelen aan deze school kunnen ook de amateuristische to-
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neelwereld van hun opgedane educatie laten profiteren’. Deze vrome wens is niet in
vervulling gegaan. Wel kwam er een volledige toneelacademie in Limburg, maar
deze heeft aan de opbouw van de ‘Speelgroep Limburg’ nauwelijks enige bijdrage
geleverd. Integendeel28.
In een vraaggesprek met Harry Schillings gaf Gabriel Beckers op de vraag: ‘Wat
is volgens U de reden, dat de “Speelgroep Limburg” niet van de grond is gekomen?’
het navolgende antwoord: ‘Het is een aglomeraat van factoren. Primair is echter het
gemis aan acteurs en actrices. Het is destijds allemaal heel jammer gelopen. Je weet
dat de toneelschool te Maastricht in principe is opgericht voor de “Speelgroep”. Daar
zouden onze spelers vandaan moeten komen. Na het vertrek van Joris Diels werd de
toneelschool officieel Toneelacademie, zodat de afgestudeerden bij alle groepen
terecht konden. Toen juist viel ook de oprichting van Theater te Arnhem. Rob de
Vries en Kees van Iersel - beide docenten aan de Toneelakademie - gingen naar
Arnhem en sleepten vrijwel alle leerlingen - Mia Goossens, André van de Heuvel,
Marijke Bakker - mee. Als zij gebleven waren hadden we een behoorlijke kern gehad’.
En op de vraag ‘Waarom studeren er aan de Toneelakademie zo weinig Limburgers?’
antwoordde hij: ‘Dit is een kwestie van leefsfeer. Er is ambitie genoeg voor het toneel
in Limburg. Voor de Limburger is echter aan het toneel gaan een uitdrukkelijke en
bewuste keuze, die bepalend is voor het leven. Een stap die men zo maar niet zet.
Voor de leerlingen in het westen liggen er meer mogelijkheden. Er blijft altijd nog
de T.V. of de hoorspelkern. Men doet iets minder onherroepelijks’29.
De onmogelijkheid spelers aan te trekken, waardoor er na tien jaar van enige
verandering of verjonging van de groep nauwelijks sprake was, dwong de ‘Speelgroep’
stukken met kleine bezetting te kiezen, waardoor aan het repertoire een eenzijdigheid
niet kon ontzegd worden. In de Nieuwe Limburger gaf Loe Maas zijn mening weer:
‘Kan een dergelijke groep in zijn repertoire, opvatting en geestelijke gerichtheid een
Limburgse lijn vertonen? Dit was toch de bedoeling bij de oprichting van de
“Speelgroep”? Hoeveel Limburgse stukken liggen in archieven en laden te wachten
op uitvoeringen dan wel reprises? En zijn deze inderdaad zoveel minder waard dan
de buitenlandse thrillers, waarmee “Speelgroep Limburg” thans zijn beroepsmatigheid
tracht te bewijzen? En zelfs al zouden zij - technisch gezien - niet op dezelfde hoogte
staan, zouden zij aan het repertoire van de “Speelgroep” niet een grotere culturele
waarde geven dan de toch niet zo ideale thrillers... Met een verbluffend aantal
uitvoeringen in een verbijsterend aantal Limburgse en andere gemeenten is de
“Speelgroep Limburg” niet gered voor wat zijn taak en zijn karakter betreft. De
waarde van deze culturele spreiding dient een ander accent te krijgen...’30.
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Terugkomend op het reeds eerder genoemde gesprek met Gabriel Beckers geeft deze
over de vermelde koerswijziging zijn mening: ‘We mogen ons trouwens niet
blindstaren op de spectaculaire voorstellingen in die jaren (“Midzomernachtsdroom”,
“Othello”, “Driekoningenavond”). We hadden veel succes en ze waren ongetwijfeld
onze beste prestaties, en toch leerden de reacties op voorstellingen in Antwerpen en
Tilburg ons, dat we niet het peil hadden van een volwaardig beroepstoneel. In de
periode Diels leefden we ook financieel ver boven onze stand. Toen Diels vertrok,
hadden we een behoorlijke schuld. Op die wijze zouden we nooit een beroepsgroep
kunnen realiseren en in stand houden. Voor deze stukken hadden we geen afzetgebied,
geen zalen, en bovendien niet voldoende acteurs en actrices van niveau. Om al die
factoren moesten we het hebben van stukken met een kleine bezetting, die we goed
konden bemannen, zodat we een redelijk peil konden garanderen’. En over het eigen
karakter van een Limburgse Speelgroep zegt hij: ‘Als we een regionale groep
realiseren met regionale spelers, krijgt de groep vanzelf een eigen aard, een eigen
karakter. Als Limburgers “Hamlet” spelen of “Peer Gynt”, spelen ze die anders dan
een groep uit het westen. Dat brengt het volkskarakter en de totaliteit van de
levensvisie met zich mee. Een regionale groep wil niet zeggen, dat die alleen regionaal
toneel moet brengen, al zal zulk een groep de regionale toneelschrijfkunst belangrijk
bevorderen’.
De ‘Speelgroep Limburg’ bleef actief, bleef spelen onder moeilijke
omstandigheden, en bleef verantwoord toneel brengen, zij het dan noodgedwongen
producties met een kleine bezetting. In 1956: ‘Rumba Macabre’ van Lennard Kantor,
en van dezelfde auteur ‘Dode Duif’ (Diny Kuyper, G. Beckers, Jo van de Ven),
gevolgd door ‘Spel met het noodlot’ met glansrollen van Jan van Heteren en Thea
Eyssen. In 1957 volgde de laatste groepsproductie van de ‘Speelgroep’ in het
Openluchttheater te Valkenburg met een aantal opvoeringen van Shakespeare's ‘Veel
gemin, geen gewin’. De bezetting was wederom een complete Limburgse
aangelegenheid: Ber Duysings, Theo Jacobs, Giel Backbier, Sjef Nijsten, Jo van de
Velden, Gabr. Beckers, Thea Eyssen, Diny Kuyper, Jo Bus, M. Biessen.
Het einde van 1957 bracht grote financiële moeilijkheden voor de groep. Het
rijkssubsidie kwam in gevaar, omdat de noodzakelijk geachte vernieuwing van het
spelerscorps niet tot stand kwam, niet kon komen, omdat geen beroepsacteurs
aangetrokken konden worden. ‘Acteurs en actrices’, aldus G. Beckers, ‘die zulke
kleine salarissen krijgen, kunnen volgens Den Haag geen beroepsspelers zijn. En
daarom willen ze de subsidies maar helemaal schrappen’. De ‘Speelgroep’ speelde
verder. In
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Speelgroep Limburg met ‘De gevangene’ van B. BOLAND (1956).
De Kardinaal (J. VAN HETEREN), De Cipier (SJEF. NIJSTEN).
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Het Groot Limburgs Toneel met ‘Een postzegel van 15 cent’ van K. SIMHOFFER (1971)

Het Groot Limburgs Toneel met ‘Twee Huizen, twee heeren’ (1973).
W.V. HEESVELDE, A. WILLEQUET.
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1958 volgde de première in het Openluchttheater te Valkenburg van Ad Thenaars
‘Bernadette Soubirous’ gevolgd door voorstellingen van ‘Gieren op het veilig nest’
van Harold McThersan, ‘Monsieur Lamberthin’ van Louis Verneuil en ‘Vrouwen
en pyramiden’ van Ph. Johnson. Het jaar 1960 bracht het afscheid van Michel
Odekerken, die ruim twaalf jaar aan de tot stand koming van de ‘Speelgroep’ zijn
medewerking had gegeven. Tot zijn belangrijkste rollen behoorden: Tobias in
‘Driekoningenavond’, Pollonius in ‘Hamlet’ en de Dodengraver in ‘Sterf niet voor
je tijd’.
Het jaar 1961 bracht opvoeringen van ‘De Gevangene’ van Bridget Boland onder
regie van Dré van de Heuvel met J. van Heteren, Fr. Keulen, Sjef Nijsten en Thea
Eyssen. In de navolgende jaren 1962-1965 volgden talrijke opvoeringen van
‘Moord-Romance’ (J.S. Black), ‘Een engeltje van niets’ (Cl. A. Pujet), ‘Fataal Geheim
(M.C. Hutton), ‘De Ring’ (G. Kaiser), ‘Harten twee - Harten Drie’ (Paul Rodenko).
De groep vond echter in de eigen regio onvoldoende weerklank mede vanwege de
repertoirekeuze. Aan dit nieuwe repertoire - allen stukken met kleine bezetting - was
niet te ontkomen vanwege de financiële omstandigheden. Daarom bleef de roep naar
schaalvergroting klinken. De pogingen, in het verleden ondernomen (1956) om tot
samenwerking met het ‘Zuidelijk Toneel’ te Eindhoven te geraken, waren op niets
uitgelopen. Thans vestigde men zijn hoop op de Limburgse naburen. Een pleidooi
voor een beroepsgroep voor de beide Limburgen werd in 1965 voor het eerst geuit
en vond gehoor. Besprekingen met het ‘Nederlands Kamertoneel’ te Antwerpen o.l.v.
Cas Baas verliepen succesvol. De ‘Speelgroep Limburg’ werd opgenomen in en
vervangen door de ‘Stichting Groot Limburgs Toneel’ o.l.v. Cas Baas en Willy van
Heesvelde. In de Nieuwe Limburger vatte Loe Maas de nieuwste ontwikkeling als
volgt samen:
‘Niet alleen werd een brok toneelidealisme en ervaring omgezet in een practisch
werkprogramma, maar ook vond een jarenlange amateuristische toneelactiviteit een
bekroning op halve en hele beroepsbasis. Idealisme en ervaring bleven de wieken,
waarop de Speelgroep Limburg dreef. De financiële aspecten bleven deze zuidelijke
groep organisatorisch echter voortdurend hinderen. Aan deze controverse van
idealisme en financiële tekorten is de Speelgroep tenslotte ten gronde gegaan.
Groepssplitsing, duo- en solo-toneel uit economische overwegingen toegepast, hebben
het karakter van dit gezelschap dat goed, verantwoord zuidelijk toneel wilde brengen
tot in de kleinste dorpen, in de loop der jaren geheel verminkt.
Had het gezelschap de behoefte aan goed toneel, aan goed beroepstoneel mede
doen toenemen, het bleek zelf niet meer in staat in die behoefte
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te voorzien. Zo bereidde de Speelgroep zelf het ontstaan voor van een nieuwe groep,
waarin de Speelgroep echter zelf maar weinig kon inbrengen’31.
In het jaar 1967 werd vijfenveertig jaar toneelgeschiedenis afgesloten. Zo men de
periode 1922-1947 de Jef Schillings-periode zou kunnen noemen, dan zullen de jaren
1947-1967 als de Gabriel Beckers-periode de geschiedenis van het Limburgse
toneelleven ingaan. In die twintig jaar heeft hij moeten vechten tegen aanvallen uit
eigen gewest; tegen negatieve critiek, die zonder rekening te houden met de
ongelooflijk moeilijke omstandigheden, onbillijk en vaak pijnlijk was; tegen financiele
beslommeringen, die de stabilisatie van zijn gezelschap in de weg stonden. Twintig
jaar van sjouwen, reizen, vergaderen, regisseren, spelen en pleiten voor zijn groep
en meer dan 4000 voorstellingen.
Twintig jaar werken om het ontstaan van een nieuwe beroepsgroep mogelijk te
maken, een gezelschap, waarin de beide Limburgen samenwerkten onder de naam
‘Groot-Limburgs Toneel’.
In de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 1965 verschenen de
statuten van ‘een vereniging zonder winstoogmerk met als doel het creëren en
verspreiden van hoogstaand beroepstoneel’ en op 2 september 1965 werd in Maastricht
de akte verleden van de ‘Stichting Groot-Limburgs Toneel’. Op papier bestond een
nieuw gezelschap. Het bleek echter al spoedig een onbegonnen taak een
toneelgezelschap met volwaardige beroepskrachten uit het ‘niet’ op te richten. De
ervaring leerde dat het bijzonder moeilijk was acteurs en actrices ertoe te bewegen
de contacten met de grote toneelcentra op te geven en naar Limburg te komen. De
oplossing werd hierin gezocht dat het ‘Nederlands Kamertoneel’ en de ‘Speelgroep’
al spelend tot een nauwe samenwerking zouden geraken en tenslotte tot een nieuwe
eenheid zouden samensmelten.
Achtereenvolgens werden in het seizoen 1966/67 voorstellingen gegeven van ‘De
gecroonde Leersse’, ‘We hadden het over rozen’ (F.D. Gilroy), ‘De verlegen minnaar’
(T. de Molina) en ‘Sassafras’ (R. de Obaldia). Op 18 mei 1967 volgde tenslotte te
Hasselt de ‘officiële geboorte’ van de nieuwe speelgroep, bij welke gelegenheid Mr.
P. Knapen, voorzitter van de stichting, een aantal motieven opsomde die tot oprichting
van de nieuwe speelgroep hadden geleid. Samengevat komen zij hierop neer:
- De beide Limburgse provincies zijn excentrisch gelegen ten opzichte van de
twee nationale brandpunten van het culturele leven, de Randstad
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Holland en Antwerpen-Brussel, en dienen derhalve zelf initiatieven te ontplooien.
- Een eigen gezelschap is belangrijk voor de bespeling van kleinere podia en de
vorming van een nieuw theaterpubliek gespreid over de provincie.
- Het overal regelmatig optreden van een toneelgroep op beroepsniveau werkt
bevruchtend op het amateurtoneelgebeuren.

Cas Baas, de leider van de nieuwe groep, gaf vervolgens met het uitspreken van het
credo van het gezelschap, een laatste motief: ‘Wij zien het als onze taak te proberen
een toneelgezelschap in het leven te roepen, dat door zijn eigen, misschien mag ik
zeggen Zuid-Nederlandse, stijl, door een aparte repertoirekeuze en
tableau-samenstelling een duidelijk onderscheiden plaats zal innemen tussen de
Belgische en Nederlandse gezelschappen’. Het gezelschap ging officieel van start
per 1 september 1967, de dag waarop aan de leden van ‘Speelgroep Limburg’ ontslag
was aangezegd. Gabriel Beckers werd directeur van het z.g. ‘Miniatuur-theater’, dat
‘op tal van plaatsen, waar wij onze produkties niet kunnen brengen, kan optreden
(Cas Baas)’. In feite betekende die benoeming dat zijn rol was uitgespeeld. Van de
voormalige ‘Speelgroep Limburg’ kregen enkel een contract bij de nieuwe groep:
Raph Wolfs, Jef van Dalsen en Herman Lutgerink. De vierde Nederlandse acteur die
werd aangetrokken, was de pas van de Maastrichtse academie afgestudeerde Gaston
van Erven. De overige veertien leden van het gezelschap waren Belgen.
Het gezelschap dat dus in feite een versterkt Antwerps-Nederlands-Kamertoneel
was, gaf in dat eerste seizoen 85 voorstellingen in de beide Limburgen, 7 in overig
Nederland en 49 in overig België. Op het repertoire stonden ondermeer ‘Een glas
water’ (Scribe), ‘Oh pa, arme pa’ (A. Kopit), ‘Black Comedy’ (P. Shaffer), ‘Kent u
de melkweg’ (K. Wittlinger), ‘Ville à Voite’ (P. Willems). In datzelfde seizoen
(1967/68) gaven Noord-Nederlandse gezelschappen ruim 80 voorstellingen in
Nederlands-Limburg.
Vooral een slechte verhouding met de Limburgse schouwburgen, die - gelet op
de geringe belangstelling van de vaak snobistische eigen bezoekers voor het werk
van het ‘GLT’ - weinig voorstellingen afnamen, was er de oorzaak van dat het aantal
voorstellingen in de komende jaren nauwelijks steeg in Nederlands-Limburg. In het
seizoen 1970/71 gaf het ‘GLT’ 43 voorstellingen in Nederlands-Limburg in het seizoen,
daarop 36. In 1972-73 steeg het aantal tot 52 voorstellingen, al moet worden
opgemerkt dat hiervan niet minder dan 30 voorstellingen in de Maastrichtse
schouwburg werden gegeven. Het aantal voorstellingen
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daarentegen in Belgisch-Limburg bleef in diezelfde jaren vrij constant en bedroeg
resp. 57-55-63. Het grote verschil in het functioneren van het ‘GLT’ in de beide
Limburgen was vooral gelegen in de bespeelde podia. In Nederlands-Limburg waren
het vooral de voorstellingen in de schouwburgen te Maastricht en Venlo, met daarnaast
enkele voorstellingen per jaar in de overige schouwburgen. In Belgisch-Limburg
daarentegen werd vooral de bespeling van de kleinere podia met succes gerealiseerd,
mede doordat het uitgaans- en vrijetijdspatroon daar in gunstige zin werd benut. De
reden waarom het bespelen van kleine podia in Nederlands-Limburg niet van de
grond kwam, was naast de omstandigheid dat onvoldoende zaalaccommodaties
aanwezig waren, die aan minimum eisen beantwoordden, vooral gelegen in
onvoldoende organisatie en acquisitie van de zijde van het ‘GLT’.
Van de viervoudige taak, die het ‘GLT’ zich bij de start had gesteld, was nog bitter
weinig gerealiseerd, zodat Paul Haimon terecht constateert ‘De weerklank van het
“GLT” is na een verblijf van zeven jaar in de provincie nog steeds niet zo dat het
gezelschap er een begrip is geworden. De ambivalentie, het spelen op twee helften
van een nog imaginaire provincie Groot Limburg, kan als verklaring worden gezocht
voor de te trage ontwikkeling van schouwburgtoneel naar publiekstoneel. In
Maastricht loopt het met het GLT niet slecht, maar erbuiten blijven de
schouwburgdirecteuren tegen het GLT opkijken als een club die nog steeds niet
volwassen is’31a.
Intussen had het ‘GLT’ in het voorjaar van 1969 een initiatief genomen dat moest
leiden tot ‘repertoire-vernieuwing en artistieke verdieping’. Op 18 maart van dat jaar
zond het ‘GLT’ een persbericht rond, met de volgende inhoud: ‘Met ingang van 1
September 1969 zal de auteur/ dramaturg Otto Dijk verbonden zijn aan het
Groot-Limburgs Toneel. Hij zal de direktie assisteren bij de opbouw van het repertoire.
Tevens zal hij de leiding op zich nemen van een met de spelers van het “GLT” op te
zetten schrijverstheater. De bedoeling van dit schrijverstheater is een samenwerking
tot stand te brengen tussen Nederlandstalige auteurs en het gezelschap van het “GLT”,
om op die manier stukken van eigen bodem toneelrijp te maken’. Niets wees er toen
op dat het schrijverstheater in feite zou uitlopen op een twee-deling van de groep.
Na een aantal voorstellingen van drie eenakters van Walter Momo, volgden ‘Sienies
Sjabloon Tejater I en II’ en op het einde van het seizoen 1971/72 een
vormingsprogramma voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs: ‘En moet
ik dan de held gaan uithangen...?’. Spoedig volgde ‘De stomme van Portici’, over
de Belgische opstand van 1830, ‘Wie niet nuttig is die moet maar weg’, over begrippen
als nut, rendement en pro-
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fijt, ‘Klaar voor de start’, voor het lager beroepsonderwijs. Het ‘GLTwee’ was geboren.
Binnen het ensemble ontwikkelde zich al spoedig een polarisatie tussen repertoireen vormingstoneel, die tot zodanige spanningen leidde dat de meerderheid van de
acteurs en actrices het vertrouwen in het beleid van de directie opzegde. Het gevolg
was dat een aantal vooraanstaande acteurs het gezelschap verlieten. De mogelijkheid
tot kwaliteit was nauwelijks meer bij de groep aanwezig, te meer daar zowel het
bestuurlijk als het artistiek beleid op zijn zachtst gezegd onduidelijk en tweeslachtig
was.
Het besluit van de Provinciale Staten - in december 1972 genomen - het bestuur
van het ‘GLT’ te verzoeken een beleidsplan voor de komende jaren op te stellen,
dwong het bestuur tot een stellingname. Op 13 november 1973 werden ‘Enige
gedachten over het te voeren beleid van de Stichting Groot-Limburgs Toneel in zijn
regio Limburg voor de eerstkomende jaren’ door het bestuur van het ‘GLT’ aan het
provinciaal bestuur aangeboden. Voor het eerst werd door het bestuur van het ‘GLT’
in deze nota officieel erkend en aanvaard, dat binnen het ‘GLT’ zich een intern proces
had voltrokken, dat geleid had tot twee naast elkaar staande functie's: het
repertoire-toneel en het vormingstoneel. Het bestuur concludeerde voor de volgende
beleidslijn:
- Gelet op de beperkte financiële middelen en de absolute noodzaak het ‘GLT’
sterker uit te bouwen, zal moeten worden uitgezien naar andere
subsidiëringsbronnen voor de aktiviteiten van het Vormingstheater, aangezien
de begrotingstekorten van het ‘GLTwee’ tot nu toe werden gedekt uit de middelen
die aan het ‘GLT’ werden verleend.
- Vormingswerk is relatie-intensief. Belangrijk zijn hierbij continuïteit en niet al
te grote publieksgroepen. Bij het huidig aantal medewerkers zal een keuze
gemaakt moeten worden uit te bereiken publieksgroepen.
- De vormingsgroep (‘GLTwee’) blijft - met eigen doelstelling - eigen techniek eigen methodiek - eigen acteurs en leiding - als een zelfstandige afdeling binnen
het ‘GLT’ bestaan.

De nota ‘Enige gedachten over het te voeren beleid’ bracht de discussie binnen het
provinciaal bestuur op gang. Bij gelegenheid van de aanbieding van de begroting
van het ‘glt’ voor het seizoen 1973/74 aan de Provinciale Staten plaatsten
Gedeputeerde Staten zich achter de eerste beleidsconclusie van het bestuur van het
‘GLT’: de aandacht diende eerst en vooral uit te gaan naar een kwalitatieve verbetering
van het ‘GLT’. ‘Wij wensen duidelijk te stellen dat de taak van een toneelgezelschap’,
aldus G.S. in genoemde brief, ‘primair bestaat in het brengen van
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toneel, het wekken van belangstelling voor toneel, het bijbrengen van kennis omtrent
toneel en het leren beoefenen van toneel’. Tenslotte concludeerden Gedeputeerde
Staten dan ook dat zij niet de noodzaak van het bestaan binnen het ‘GLT’ van twee
groepen inzagen. ‘Mocht het bestuur GLTwee als zelfstandige groep ten behoeve van
het vormingstheater ook in de toekomst willen handhaven’, aldus Gedeputeerde
Staten, ‘dan vragen wij ons af of de provincie in de kosten kan blijven subsidiëren’.
Inmiddels had het bestuur van Belgisch-Limburg bepaald dat niets uit de subsidie
van Belgische zijde, voor het ‘GLT’ bestemd, voor het ‘GLTwee’ mocht worden
aangewend. In Nederlands-Limburg bleef de subsidieaanvrage voor het seizoen
1974-1975 - wegens het ontbreken van een oplossing - onafgehandeld liggen. Ir. R.
Haverschmidt, lid van Gedeputeerde Staten van Nederlands-Limburg, bemoeide zich
onderwijl een oplossing te bewerkstelligen. Druk overleg werd gepleegd tussen de
Belgische en Nederlandse rijksoverheden en het College van Gedeputeerde Staten,
dat op 19 februari 1975 resulteerde in een overeenstemming over enige
uitgangspunten, die na het nodige geharrewar door een aanmerkelijk deel van het
gezelschap werden afgewezen. Vanaf dat ogenblik leek het onafwendbaar, dat de
Provinciale Staten van Nederlands-Limburg hun subsidie aan het ‘GLT’ zouden
beëindigen. Een daartoe strekkend voorstel werd op 15 mei 1975 inderdaad met 42
tegen 17 stemmen aangenomen.
Na de stopzetting van de subsidiëring door de beide Limburgen, de aanmaning
van het ministerie geen verplichtingen aan te gaan voor het nieuwe seizoen, alsmede
de onmogelijkheid om alle partijen wat de structurele moeilijkheden betrof in een
aanvaardbare oplossing tezamen te brengen, besloot het bestuur van het ‘GLT’ in een
voltallige bestuursvergadering op 11 juni 1975 te Hasselt tot opheffing van het ‘GLT’
met 11 stemmen voor en een stem tegen. Na de mislukkingen van de ‘Speelgroep
Limburg’ en de ‘Zuid-Nederlandse Opera’ betekent de opheffing van het
‘Groot-Limburgs-Toneel’ het derde cultureel échec voor Limburg in nauwelijks
dertig jaar.
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Operette en opera
Wij zijn geneigd - o.a. door de namen van Strauss, Lehar, e.a. - Wenen als het enige
centrum van de operette te beschouwen, en te vergeten dat het Franse Tweede
Keizerrijk aan de ontwikkeling daarvan ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd.
In feite is de operette een voortzetting en combinatie van de opera buffa en de
vaudeville, en een speelse theatervorm van het burgerlijk tijdvak der 19e eeuw
geweest. De operette was het product van een wereld van ‘laissez-faire, laissez-aller’,
van economisch, sociaal en moreel liberalisme, en bevatte in haar oorsprong een
satire op hof, adel, leger en bureaucratie. Enerzijds was zij een afbeelding van de
luchthartige en cynische samenleving van het Tweede Keizerrijk, anderzijds gaf zij
een persiflage van het operetteachtige leven van die tijd. Het ‘immoralisme’ van de
operette bestond in feite in de lichtzinnige verdraagzaamheid, waarmee zij kritiek
oefende op de verdorven samenleving van die dagen; in de ongevaarlijke schijn, die
zij gaf aan de luchthartigheid van de wufte dametjes, de lichtzinnige minnaars en de
beminnelijke oude boemelaars.
De voorliefde van de Fransen voor de operette en ook voor de opera heeft - zoals
we reeds zagen - in de negentiende eeuw Maastricht en in mindere mate ook
Roermond niet onberoerd gelaten. Ook in de twintigste eeuw bleef de operette populair
in Limburg. Het behagen, dat latere generaties er in schepten, betrof niet het genre
als de levende, spontane uitdrukking van het heden, maar meer de herinnering, het
koesteren van de goede, oude tijd, die men zelf nooit gekend had. De voorkeur voor
de operette is niet verwonderlijk. In wezen is het een stuk totaal-theater: muziek,
zang, dans, beweging, licht en kleur, spanning en ontspanning, karakters die sterke
antipoden vormen en karakters die met alle logica spotten. Een stukje schijnwereld
vaak, een sprookje of boze droom, en dit alles rijkelijk gelardeerd met fraaie muziek.
Naast de talrijke beroepsgezelschappen uit Luik, Verviers, Namen, Bonn, Aken
en Keulen, die in de negentiende eeuw regelmatig in Limburg voor een talrijk publiek
optraden, gingen ook in de tweede helft
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van die eeuw een aantal amateurgezelschappen zich met de opvoeringen van
opera-comiques, zangspelen en operettes bezig houden. In Maastricht was de Societeit
‘Momus’ in 1861 de eerste, met opvoeringen van de opera-comique ‘Jonk bij jonk
en auwt bij auwt’ van G.D. Franquinet, in 1864 door de ‘Société Dramatique’ te
Roermond gevolgd met voorstellingen van de opera-comique ‘Schinderhannes’ van
Emile Seipgens. In Maastricht waren het vervolgens de ‘Société Musicale et
Dramatique’ - met o.a. de première van ‘De Mastreegter Straotjong’ in 1876 - en de
Societeit ‘Apollo’ - met de Mastreechter operette ‘Tijs Zomerklaos’ in 1890 - die
een inmiddels groeiende traditie voortzetten, terwijl ook ‘Kunst en Vermaak’ in 1891
zich met ‘Figaro de Barbeer’, een muzikale parodie van J. Albert en A. Barbe, bij
deze traditie aansloot. Voor ‘Momus’ schreef C. Breuls in 1890 de opera-comique
‘Rooske Kleeve’, terwijl Olterdissen voor ‘Kunst en Vermaak’ zijn bekende ‘Kaptein
van Köpenick’ en ‘Trijn de Begijn’ schreef. ‘De Lauwerkrans’ (1881) speelde
aanvankelijk ook komische opera's - zoals ‘Konrad Kreutzer’ in 1884 - maar ging
na de eerste wereldoorlog o.l.v. Albert Gerardts over op operette-opvoeringen als:
‘De Kermisklanten’, ‘De klokken van Corneville’, ‘Ein Walzertraum’, etc.
In Roermond ging de ‘Roermondsche Zang- en Muziekvereeniging’ (opgericht
in 1873) o.l.v. Elbert Franssen zich na 1908 eveneens toeleggen op operette,
zangspelen en komische opera's: ‘Janus Tulp’, ‘De Regimentskinderen’, ‘Rose-Marie’,
‘Franchemont, de Marskramer’. Ook ‘St. Caecilia’ te Heerlen speelde rond de
eeuwwisseling opera-comiques, zoals ‘De Bokkenrijders’ van M.J.H. Kessels en ‘De
meikoningin van Geleen’, naar het gelijknamige boek van Ecrevisse, bewerkt door
K. Heekelaar met muziek van K. Hamm te Venlo. Laatst genoemd werk, dat te Geleen
speelt tijdens de Franse overheersing en ondermeer de viering van de Meifeesten
bevat, troffen we ook aan in de jaren dertig op het repertoire van ‘Zanglust’ te Geleen.
In de periode 1920-1940 waren operetteuitvoeringen inmiddels algemeen in
Limburg. Naast ‘De Lauwerkrans’, altijd goed voor één première per jaar, verzorgden
ook het ‘Operette-ensemble’ van het Heerlens Mannenkoor, de ‘Theaterverein
Bleyerheide’, het ‘Zingende Zuiden’ te Vaals, en het operettegezelschap ‘Wilhelmina’
te Terwinselen jaarlijks een aantal opvoeringen. Vooral laatst genoemd gezelschap,
onder leiding van de operettekenner Albert Gerardts, groeide in de zuid-oosthoek
van Limburg uit tot een dominerend gezelschap. Aan de uitvoeringen werden kosten
noch moeiten gespaard: décors, kostuums, en bezetting - waarbij men geregeld een
beroep deed op solisten van het ‘Aachener Stadttheater’ - waren van uitstekend
gehalte. Tot de successtukken van
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de dertiger jaren behoorden ‘Les cloches de Corneville’ (1934), ‘Das Dreimäderlhaus’
(1937), ‘Die Blume von Hawaii’ (1938), ‘Der Zarewitz’ (1939).
Na de oorlog nam Piet Malherbe de regie over van Albert Gerardts, terwijl Leo
Ketelaars de muzikale leiding op zich nam. Zijn plaats werd in 1957 overgenomen
door Jo Düsseldorp. Opvoeringen volgden elkaar met de regelmaat van een klok op.
Als eerste na de oorlog (1946) in het Nederlands ‘Een Walsdroom’ van Oscar Strauss
en ‘Victoria en haar huzaar’ van Paul Abraham, doch daarna weer spoedig in het
Duits: ‘Die Ungarische Hochzeit’, ‘Clivia’, ‘Die Rose von Stambul’, ‘Wiener Blut’,
‘Gräfin Maritza’, ‘Der Zigeunerbaron’ en ‘Der Vogelhändler’. De produktie van
groots opgezette operettes werd vooral mogelijk gemaakt door de steun van de
Staatsmijn Wilhelmina (drie voorstellingen waren altijd bestemd voor personeel en
huisgenoten), waardoor ook een beroep op solisten uit Aken mogelijk werd. Overigens
kwamen koor, orkest (Terwinseler Salonorkest) en de overige solisten - waaronder
Alie Vroomans, Michel Odekerken, L. Amkreutz, Tiny Boumans, Mia Grubben uit de eigen streek.
Een ware operetterage bracht de naoorlogse periode, nadat het Valkenburgse
Openluchttheater ook door de operette was ontdekt. Ook dit theater immers bood de
mogelijkheid voor groots opgezette producties, en het publiek kwam in groten getale.
De allereerste operette in de geschiedenis van het Valkenburgse Openluchttheater
gaf in 1942 het ‘Zuid-Limburgs Toneel’ - versterkt met een aantal solisten - onder
regie van Jef Schillings en onder muzikale leiding van de jonge Martin Koekelkoren.
Het betreft de Nederlandse operette ‘Het vrouwtje van Stavoren’ van Jac. Ballings
(tekst) en Marcel Poot (muziek). Na de bevrijding begon het ‘Walrams Genootschap’
uit Valkenburg een twintigjarige operettetraditie met voorstellingen van de
opera-comique ‘Rooske Kleeve’ in de open lucht, onder regie van Gerard Meussen
en muzikale leiding van Marcel Arbeel. Bij de ‘Klokken van Corneville’ in 1946
nam Roep Lambriks de regie over van G. Meussen. In volgende jaren volgden
opvoeringen van ‘Les Dragons de Villars’, ‘Zigeunerliebe’, ‘Die Czárdásfürstin’,
‘Der Zigeunerbaron’ e.a. De uit Vaals stammende vereniging ‘Het Zingende Zuiden’
gaf onder regie van Wim Habets en muzikale leiding van Leo Ketelaars eveneens
een groot aantal uitvoeringen, onder meer ‘Gräfin Maritza’, ‘Victoria und ihr Husar’,
‘Die Czárdásfürstin’, ‘Ein Walzertraum’, ‘Die lustige Witwe’ met Tiny Boumans
als stralende soliste. Van de Maastrichtse gezelschappen presenteerden zich
achtereenvolgens: het ‘Operettegezelschap Limburg’, onder leiding van Jan Hollewijn
en M. Stegen met ‘Paganini’ en ‘Im Weissen Rössl’, de ‘Ver-
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eniging Fons Olterdissen’ met ‘Het lied der Woestijn’, terwijl het ‘Klokkenkoor
Groot Valkenburg’ ‘Rosen aus dem Süden’ opvoerde.
Een grote droom van Mej. Sträter, directrice van het Valkenburgse
Openluchttheater, zou in 1950 in vervulling gaan: de eerste operaopvoering in het
Openluchttheater, en wèl door een Limburgs gezelschap. Jef Baarts en Jan Hupperts
namen het initiatief. In 1949 debuteerde de ‘Limburgse Opera Vereniging Verdi’ te
Maastricht met ‘Cavaleria Rusticana’, in 1950 te Valkenburg gevolgd met opvoeringen
van ‘Der Freischütz’ van C.M. von Weber, met Tom Brand in de hoofdrol. Aan de
grondslag van deze ‘Limburgse Opera Vereniging’ liggen zowel de diepingewortelde
Limburgse zangtraditie, als de zo eigen gekleurde symfonische cultuur. De waarheid
gebiedt overigens te vermelden, dat dit niet de eerste Limburgse operavereniging
was. Reeds in de twintiger jaren opereerde in Zuid-Limburg het toen zeer bekende
gezelschap ‘Figaro’ uit Gulpen, dat destijds grote successen oogstte met opvoeringen
van ‘De barbier van Sevilla’ in de Nederlandse taal.
‘Het is’, zoals Camille Swinnen vaststelde, ‘uit de bonte menigte van de
amateur-operettegezelschappen, die in Zuid-Limburg (zoals ook in het naburige
België) floreerden, dat het geloof gegroeid is aan een eigen operacultuur op
permanente beroepsbasis, met eigen gelaat en met eigen middelen, maar die
permanente beroepsbasis was er in de vijftiger jaren allerminst, en zou helaas nooit
bereikt worden’32.
Het jaar 1951 bracht opvoeringen van ‘Carmen’ van Bizet in samenwerking met
het ‘Maastrichts Stedelijk Orkest’, onder leiding van Baarts-Hupperts. In een poging
de opera-uitvoeringen uit de sfeer van het amateurisme op te heffen, werd als eerste
de ‘Stichting Limburgse Opera’ opgericht, een naam die al spoedig gewijzigd zou
worden in ‘Zuid-Nederlandse Opera’. Gemakkelijk had de ‘Zuid-Nederlandse Opera’
het niet. Camille Swinnen schreef daarover in genoemd artikel: ‘Enerzijds lokt Aken
met haar stevig verankerde operacultuur, met een achterland, dat tot aan de Rijn
reikte, anderzijds zijn daar Luik, Verviers en Namen, die op een eeuwenlange
operatraditie bogen. Maastricht ligt op het snijpunt van deze machtige culturen. Daar
moest de basis gelegd worden van een operacultuur, die germaans noch romaans
wilde zijn, maar enkel en typisch Zuidnederlands. Van Zeeuws-Vlaanderen tot
Zuid-Limburg strekt zich het gebied uit, dat de Z.N.O. als haar arbeidsterrein heeft
gekozen, waarbij de klemtoon dient gelegd op het feit, dat Belgisch-Limburg bewust
in dit veld werd opgenomen’.
Een glanspunt in de naoorlogse producties in het Valkenburgse Openluchttheater
waren de opvoeringen van de ‘Faust’ van Gounod in 1952. Meer dan 400
medewerkers uit geheel Zuid-Limburg verleenden hun
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medewerking. Naast een aantal buitenlandse, vinden we onder de solisten de volgende
Limburgse namen: Tom Brand (Faust), M. Boesten (Valentijn), Gusta Smeets-Goris
(Gretchen) en Fons Smeets (Wagner). In de volgende seizoenen volgden opvoeringen
van ‘Das Land des Lächelns’, ‘Zar und Zimmerman’, ‘Carmen’ (met Mimi Aarden
als Carmen en Johan v.d. Zalm als Don José), ‘Die Zauberflöte’, ‘De Parelvissers’
en ‘Rigoletto’, met o.a. Jo Spelthaan (Milaan), Lucien Caltin (Marseille), Eug. Regnier
(Brussel). Naar aanleiding van de première van ‘Rigoletto’ in Hasselt schreef Jef
Somers:
‘Deze Zuid-Nederlandse-Opera bezit geen vast stel solisten, geen eigen orkest,
wel in zekere mate een koor, maar die komen in zekere mate bij tijd en wijle even
naar voren. En zo is deze instelling bij haar struggle for life aangewezen op de soms
heel verschillende uitvallende kwaliteiten der te engageren uitvoerders der
muziek-dramatische plannen’33.
Somers raakte hierbij het punt aan, dat ook binnen de ‘Zuid-Nederlandse Opera’
reeds geruime tijd het kernpunt van gesprek vormde. Het gezelschap, dat in 1956 in
Nederlands- en Belgisch-Limburg, in Brabant en ook in een aantal steden boven de
grote rivieren in totaal veertig voorstellingen gaf, zag zich geplaatst voor een
bezinning op zakelijke basis. Camille Swinnen gaf zijn oordeel als volgt weer. ‘De
zevenjarige traditie heeft bewezen, dat een opera met specifiek Zuid Nederlandse
karakteristieken noodzakelijk is gebleken, maar daartegenover staat, dat het zwakke
punt in de constellatie nog steeds niet is verstevigd. Met name de financiële basis
waarop de onderneming rusten moet, is nog te labiel om een verdere ontplooing door
operaleiding en operapubliek ten zeerste gewenst, mogelijk te maken. Maken wij er
ons geen illusies over: het is met de meest bescheiden middelen, dat de Z.N.O. er in
geslaagd is zich te plaatsen op een niveau, waar een vergelijking met een
beroepsgezelschap inderdaad mogelijk is en zich daar te handhaven. (...) Het was
dank zij het zuidelijk élan, dat de operacompagnie zeven jaar geleden haar aanloop
kon nemen en dank zij haar optimistische blik in de toekomst, gesteund méér door
onverwoestbaar publiek enthousiasme dan door klinkende munt, dat zij zich de
kinderschoenen ontworsteld heeft en met taai vertrouwen aan de toekomst bouwt.
De toestand is thans zo, dat niemand meer twijfelt aan de noodzakelijkheid der
onderneming en zelfs haar verdere ontwikkeling als logisch ervaart. Daarmee komt
op de schouders van de operaleiding een zware hypotheek te rusten, die hoe langer
hoe moeilijker in te lossen zal vallen’34.
In het zelfde blad ging Camille Swinnen nader in op ‘Wat op het gebied van solisten,
koor, ballet, orkest en leiding nodig is’. Hij concludeerde
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allereerst dat de ‘Zuid Nederlandse Opera’ thans op een punt beland is waar verdere
uitbreiding van het speelgebied of van het aantal speelbeurten schadelijk zou zijn
voor de kwaliteit, zo de onderneming niet onverwijld op een solidere financiële basis
wordt gevestigd, en aan het ‘financieel dilettantisme’ de rug wordt toegekeerd.
Vervolgens stelde hij vast: ‘als alleen de artistieke elementen maatstaf waren - en
het onthaal en de wil van het publiek - zou met één stap de opera over de volle lijn
beroeps te maken zijn. Maar er is meer nodig om een grondslag te leggen, die de
continuïteit verzekert van de gebundelde krachten, die een opera-onderneming
uitmaken: solisten, koor, ballet, orkest, leiding. In de opera bewandelen we een
terrein, waarin de eisen zo menigvuldig en zo onverbiddelijk zijn, dat in de
omstandigheden, waaronder en de middelen waarmede de Z.N.O. thans werkt, zij hier
op de duur niet anders kan dan falen. Om de levenskracht intact te houden’, aldus
Swinnen verder, ‘en tegelijk een harmonische ontwikkeling toe te laten, kunnen de
minimum-eisen in ieder der voor de opera levenswichtige taken als volgt geformuleerd
worden. Met betrekking tot de solisten: tot nog toe werden voor de topbezetting der
meeste operavoorstellingen zangers per afzonderlijk contact geëngageerd. De Z.N.O.
moet er toe kunnen komen een georganiseerd team solisten te onderhouden voor een
of meer seizoenen (in elke zangcategorie een of twee zangers: lyrische sopraan,
dramatische sopraan, mezzo, enz. en ook: operette diva, tenor léger) om aldus met
eigen krachten een beduidend deel van het repertoire te brengen. Met betrekking tot
het koor: een der steunpilaren van de Z.N.O. Het zou een vastere beroepsbasis moeten
krijgen, zij het alvast voor een bescheiden kern, zodat de koristen te allen tijde en
ongeacht hun andere bezigheden beschikbaar zouden zijn. Met betrekking tot het
ballet - het zwakste punt in de artistieke opbouw van de Z.N.O. - zou men moeten
kunnen beschikken over een klein team, dat een voldoende bestaanbasis bij de Z.N.O.
vindt om zich geheel aan deze taak te wijden en dat in staat zou zijn zelfstandig op
te treden’. Hij voegde eraan toe, ‘dat het opportuun ware de mogelijkheid in
overweging te nemen aan de Z.N.O. een balletschool te verbinden: de beste manier
om in het balletkorps een onmisbare eenheid van stijl te verzekeren. Wat betreft het
orkest: het ideaal zou natuurlijk zijn een eigen theaterorkest, maar vermits in Limburg
een geschikt apparaat voorhanden is, dat die geschiktheid reeds in het begeleiden
van een paar honderd voorstellingen bewezen heeft, ligt het voor de hand dat deze
taak moet blijven weggelegd voor het Limburgs Symfonie Orkest. Indien het orkest
het groeiende aantal voorstellingen niet meer zou kunnen verwerken, omdat haar
symfonische taak de voorrang moet houden, dan zou een oplossing ge-
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vonden kunnen worden in een weloverwogen uitbreiding van het orkest, dat dan in
een “symfonische” en een “theaterafdeling” kan onderverdeeld worden. Meteen zou
dan ook een einde komen aan het eeuwig “lenen” van musici uit vreemde orkesten
zodra het LSO een ietwat buiten het gangbare repertoire liggend werk uit te voeren
krijgt, want door de scheiding soepel te houden tussen de afdelingen zouden beide
elkaar steeds kunnen aanvullen. Wat betreft de leiding, tenslotte, ligt het voor de
hand dat één dirigent een verhoogde activiteit niet aan kan zo hij hierin niet een
volledige dagtaak vindt. Dit geldt ook voor de regisseur en de zakelijke leider der
onderneming’35.
Het heeft er alle schijn van dat de ‘Z.N.O.’ in haar verdere levensjaren de visie van
Swinnen tot beleidsplan genomen heeft, al moet direct worden geconstateerd, dat
zijn eerste bedenking tegen verdere uitbreiding van speelgebied en speelbeurten werd
vergeten. In 1958 bereikte de ‘Z.N.O.’ zestig voorstellingen per seizoen, terwijl in
1960 reeds 70 speelbeurten werden gehaald. Steeds meer kosten moesten worden
gemaakt om het artistieke niveau der voorstellingen op een verantwoord peil te
houden. Hoe stond het inmiddels met de subsidiepolitiek? Het rijk subsidieerde de
‘Z.N.O.’ met ingang van 1955 met f 25.000, - voor dat jaar. De provincie verleende
een maximale bijdrage van f 10.000, -, terwijl de stad Maastricht als tegenprestatie
voor het streven van de ‘Z.N.O.’ Maastricht tot hét Zuid-Nederlandse Opera centrum
te maken, de onderneming steunde met een schrale f 5.000, - per jaar. Deze
subsidiebedragen staken wel schril af tegen de bedragen, die de operagezelschappen
van de buitenlandse zustersteden ontvingen: de Luikse opera ontving per speelseizoen
(7 maanden) ongeveer 1 millioen gulden; de Akense opera per speeljaar (10 maanden)
ruim 1 millioen mark.
In 1959 werd het rijkssubsidie verhoogd tot f 70.000, - terwijl de maximum subsidie
van de provincie f 25.000, - bedroeg. Voor 1961 werd het rijkssubsidie bijna
verdubbeld tot f 132.000, -, waarbij de provinciale stijging tot f 35.000, - in het niet
viel. Bij de behandeling van de provinciale begroting voor 1961 kwam de subsidiëing
van de ‘Zuid-Nederlandse Opera’ aan de orde. De subsidieaanvrage werd daarbij
geplaatst tegen de achtergrond van het algemeen cultuurbeleid, in het bijzonder het
tekort aan culturele samenwerking tussen Brabant en Limburg. Daarbij kwam men
tot de volgende conclusies:
a) De opbouw van een grote opera kan niet alléén door het provinciaal budget van
Limburg worden bekostigd.
b) Er moet een bredere samenwerking komen tussen Limburg en Brabant, waardoor
een spreiding van de muzikale dramaturgie over het
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gehele zuiden wordt bereikt en de stichting een hechtere basis krijgt. In dit verband
werd er op gewezen, dat de ‘Z.N.O.’ regelmatig in Eindhoven, Tilburg, Roosendaal
en Den Bosch speelde.
c) Een hechtere samenwerking tussen ‘L.S.O.’ en ‘Z.N.O.’ is noodzakelijk.
d) Ook de gemeenten dienen de ‘Z.N.O.’ te subsidiëren.
Ook werd op een structurele moeilijkheid voor de ‘Z.N.O.’, wat het spelen in
Limburg betreft, ingegaan. Daarbij werd gewezen op het in Limburg bestaande tekort
aan zalen, die voor de opvoering van opera's van enige omvang geschikt zijn, zodat
het zwaartepunt van de ‘Zuid-Nederlandse Opera’ te zeer lag op de zomeruitvoeringen
in het Valkenburgs Openluchttheater (rond 30 voorstellingen).
De ‘Zuid-Nederlandse Opera’ ging intussen voort met het geven van uitvoeringen
van goed gehalte, die ook in de landelijke pers gunstig beoordeeld werden. Op het
repertoire verschenen: ‘De Parelvissers’ van Bizet (1956), ‘De Heilige van de
Bleeckerstreet’ van Gian Carlo Menotti (1957), ‘Romeo en Julia’ van Gounod (1959),
‘Der Freischütz’ van C.M. von Weber (1957), ‘Paganini’ van Léhar (1957), ‘Tosca’
van Pucini (1958), ‘Lakme’ van Delibes (1959), ‘Samson en Delila’ van Saint-Saëns
(1960), ‘La Traviata’ van Verdi (1960), ‘Die Lockere Odette’ van Offenbach (1961).
De beleidsvisie, door Swinnen gelanceerd, werd langzaam gerealiseerd. In oktober
1957 zette Jef Baarts in een interview met het Limburgs Dagblad zijn toekomstplannen
uiteen, waarbij hij ondermeer het aanstellen van een repetitor, die naast de dirigent
dagelijks met de solisten zou kunnen repeteren, bepleitte36.
In De Limburger schreef Loe Maas, ‘dat deze Zuid-Nederlandse Opera een niet
meer te verontachtzamen factor geworden is in de Nederlandse operabeleving blijkt
wel uit de jaarlijkse groei van haar werkterrein. Naast alle Limburgse steden en vele
kleinere Limburgse gemeenten, zijn er bijna geen grotere Nederlandse steden meer,
waar de ZNO niet op de planken verschijnt (...). De begroting van het aantal
voorstellingen voor 1961 vermeldde het cijfer 60. Het eindresultaat was, dat er 73
uit de bus kwamen. De begroting van het aantal speelbeurten voor 1962 was
vastgesteld op 80. Deze reeks is thans reeds gecontracteerd en de heer Baarts streeft
naar 100 voorstellingen voor dit jaar, ondanks het feit dat hij de 33 Valkenburgse
Openluchtvoorstellingen dit jaar halveerde.
Dank zij de verhoogde rijkssubsidie, terwijl ook de subsidiëring van gemeenten
in Limburg zich uitbreidde, wordt de leiding van de ZNO in staat gesteld (met
omzichtigheid) een vaste kern van solisten, koristen en balletmedewerksters aan te
stellen, plus een vaste kern van personeel voor administrate en atelier.
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Sedert kort kon zelfs voorzien worden in eigen middelen voor décorvervoer, terwijl
de ateliers vele honderden costuums verzorgen. De bestaanszekerheid van de ZNO
neemt door een en ander jaarlijks toe’.
‘Herhaaldelijk werd en wordt de vraag gesteld, waarom de leiding, na de bijzondere
begin-jaren, thans, ondanks de uitgebreide subsidie, zweert bij een louter en volledige
Zuidelijke bezetting? In deze vraag schuilt natuurlijk een brok kritiek. Kritiek die
zeker niet geheel onrechtvaardig is, maar die toch aangevuld, ten dele zelfs
geredresseerd kan worden door de opvatting van de leiding. Wanneer men spreken
wil van een Zuid Nederlandse Opera moet men de jonge krachten, hier aanwezig,
niet voorbijgaan. Verschillende van de jonge krachten, die in de ZNO startten, hebben
de laatste jaren elders een verrassende groei gedemonstreerd. Vervolgens, zo zegt
de heer Baarts, zou het niet chic zijn de medebouwers van de eerste jaren thans te
negeren. Of echter, met behoud van deze laatste opvatting, het artistieke peil niet
verstevigd en opgetrokken kan worden, is een vraag welke wij thans niet aan de orde
willen stellen. Zij zou een andere vraag oproepen: of namelijk het gastspel van grote
buitenlanders stimulerend dan wel zelfvertrouwenverminderend werkt’37?
Deze vraagstelling, door Loe Maas in bovenvermeld artikel verwoord, ging in de
nu volgende jaren bij de beleidsbepaling van de ‘Z.N.O.’ inderdaad een rol spelen.
Aanvankelijk werd het aantal speelbeurten van jaar tot jaar verhoogd, tot in het
seizoen 1965 de 116 bereikt werd. Het nieuwe repertoire bestond in de jaren 1962-65
overwegend uit operettes: ‘Die Czárdásfürstin’ (1962), ‘Schön ist die Welt’ (1966)
en ‘Roderick’ (1964) en opera's met kleinere bezetting: ‘Der Apotheker’ van Haydn
(1964), ‘Die Fledermaus’ (1965) en ‘Die Lustige Witwe’ (1965). In november 1965
echter liet de ‘ZNO’ weten van het tot dan gevoerde beleid te willen afstappen. De
intendant Jef Baarts wilde gaan werken met een uitgebreid aantal gast-solisten en
grote koren. Zijn streven richtte hij op verhoging van het artistieke peil en selectie
bij de produkties38. Voor het seizoen 1966-67 werden drie grote producties op het
programma gezet: ‘Aida’, ‘Faust’ en ‘Othello’, waarbij als gast-solisten gedacht werd
aan de topsolisten van de voormalige ‘Nederlandse Opera’, o.a. Antoinette
Thiemissen, Anne Delorie, Johan van der Zalm. Met instudering van de eerste
produktie ‘Aida’ werd inderdaad in het najaar 1965 begonnen, in afwachting van de
behandeling van de ingediende begroting over 1966 door de Provinciale Staten.
In maart 1966 lieten Gedeputeerde Staten weten, dat de ontwerpbegroting, met
een totaal aan uitgaven van f 990.000, - en een begroot tekort van f 780.000, onaanvaardbaar was. Uitgaande van het feit
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dat het rijk bereid zou worden gevonden 50% van het tekort voor zijn rekening te
nemen, zou nog f 390.000, - resten voor de andere subsidiënten, te weten provincie
en gemeenten. In dit verband is het relevant te memoreren, dat het provinciaal subsidie
tot dan toe f 45.000, - per jaar bedroeg, en het rijkssubsidie f 225.000, -. Bij zijn
weigering tot verhoging van de subsidie aan de ‘ZNO’ tot een zo groot bedrag liet het
provinciaal bestuur de navolgende overwegingen gelden:
a) de tot stand koming van een beroepstoneelgezelschap (het ‘Groot Limburg
Toneel’) - dat relatief ook veel minder kostbaar is dan een opera - moest
belangrijker en urgenter worden geacht;
b) in de nieuwe opzet zouden de lasten van de provincie zeer hoog zijn in
verhouding tot de provinciale subsidies voor andere culturele doeleinden;
c) bij de uitvoering van de nieuwe opzet zou Limburg nog niet over een
volwaardige opera beschikken en verdere uitbouw zou nog aanzienlijke
verhogingen van het provinciaal subsidie vergen.
Bij gelegenheid van de première van Verdi's ‘Aida’ op 21 april 1966 in de Heerlense
Stadsschouwburg, die een overweldigend succes werd, merkte Jef Baarts over de
ontstane situatie op:
‘Moet een instelling als deze, die door haar werk, door haar succes in heel het land
en ver daarbuiten, haar bestaansrecht en bestaansmogelijkheid bewezen heeft, het
slachtoffer worden van een politiek spelletje? Waarom wil men ons opofferen (onder
het motief van geldgebrek) ten behoeve van een andere culturele instelling (het “Groot
Limburgs Toneel”), die nog helemaal van de grond moet komen, en waarvoor men
dan wèl geld heeft’39?
De enige mogelijkheid om het voortbestaan te verzekeren van de ‘ZNO’ zag Baarts
in een drastische beperking van het aantal speelbeurten met de nadruk op de artistieke
vervolmaking van de ‘ZNO’. In dit verband komt ons de beleidsaanbeveling van
Camille Swinnen voor de geest, door hem geponeerd in een artikel in de Nieuwe
Limburger van 19 januari 1956: ‘De bedrijfspolitiek moet op dit ogenblik zijn: niet
onmiddellijke verhoging van het aantal voorstellingen (op dit ogenblik een 40-tal
per jaar), wèl rationeler verdeling ervan en een verdieping van het artistiek peil. De
vaste markt die de “ZNO” in Nederlands- en Belgisch-Limburg zowel als in Brabant
veroverd heeft, en die zich uit in nagenoeg altijd volle zalen, moet onder alle
omstandigheden behouden blijven’40.
Ook een andere uitweg overwoog Jef Baarts. Een mogelijkheid om de
productiekosten drastisch te drukken zag hij in de bespeling van een vaste
schouwburg: ‘De Zuid Nederlandse Opera zou om een beter artistiek en
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Zuid-Nederlandse-Opera o.l.v. Jef Baarts. Kerkscéne uit ‘Faust’ - Valkenburg (1952).

Zuid-Nederlandse-Opera (1958).
‘Lakmé’ met W. KEULARTZ, A. FRINGS, K. LATASTER en M. GRUBBEN.
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Zuid-Nederlandse-Opera met Roermonds Mannenkoor. ‘Aida’ (1966).

Zuid-Nederlandse-Opera (1958).
‘Tosca’ met A. HOOGVELD en M. BOESTEN.
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financieel emplooi te verkrijgen een vast huis moeten hebben. De Stadsschouwburg
van Heerlen biedt daartoe tal van gunstige mogelijkheden. Niet alleen beschikt dit
riante theater over ruime en alle gewenste accommodatie, maar Heerlen bezit een
achterland van 300.000 zielen. Een vaste bespeling met geregelde producties in eigen
huis, en dus aanmerkelijke financiële besparingen, zou aan de ZNO een nieuw
perspectief geven’41.
Terwijl de ‘ZNO’ verder speelde, kwam - gelet op het standpunt van de provinciale
overheid - het onafwendbare einde naderbij. Aangezien geen financiële zekerheid
kon verkregen worden voor aangegane en nog aan te gane verplichtingen, besloot
het bestuur in maart 1967 de bestaande overeenkomsten met de geëngageerden voor
het nieuwe seizoen niet te verlengen. In de pers volgden speculaties over fusies met
‘Forum’ en de ‘Hoofdstadoperette’. Besprekingen werden inderdaad gevoerd, maar
men kwam niet tot overeenstemming. Temidden van alle onzekerheden en spanningen
lanceerde de ‘Nederlandse Toonkunstenaarsbond’ een scherpe aanval op intendant
Jef Baarts41a. Over en weer volgden beschuldigingen, verwijten, insinuaties. Het
bestuur van de ‘ZNO’ bleef echter achter Baarts staan. Het conflict eindigde met de
ontslagname van Jef Baarts in mei 1968 als intendant van de ‘ZNO’, bijna twintig
jaar nadat hij het initiatief voor oprichting van de ‘Limburgse Opera’ had genomen.
Hij mag beschouwd worden als de matador van de muziekdramatische kunst in
Limburg, en het best kan men zijn verdienste schetsen, door de rhetorische vragen
te beantwoorden, die hij aan Loe Maas stelde:
‘Hoeveel Zuidnederlandse solisten hebben bij de ZNO hun eerste ervaring opgedaan
en naam gemaakt? En hoeveel honderdduizenden hebben in de afgelopen jaren juist
door en dank zij de Z.N.O., naar de mate van haar mogelijkheden, kennis gemaakt
met een ook in onze provincie historische opera-cultuur41b?’
Centraal stond nu de vraag: Vemieuwing of afbouw van de ‘Zuid Nederlandse
Opera’? Men besloot een poging tot het eerste, omdat - zoals W. Heystek het
formuleerde - ‘een eventuele liquidatie van de ZNO een onherstelbaar verlies betekent
van een kostbaar muzikaal bezit van Limburg’42. Het provinciaal bestuur van Limburg
pleegde overleg met het stichtingsbestuur omtrent een gewijzigde opzet, waarbij
o.m. het Maastrichts Conservatorium en het ‘L.S.O.’ nauw betrokken zouden zijn.
Het provinciaal bestuur zegde voorts toe wat betreft zijn bijdrage tot de nieuwe opzet
(die uitging van handhaving van het bestaande rijkssubsidie) een bedrag tot maximaal
f 100.000, - aan de Provinciale Staten te zullen voorstellen. Met de vernieuwing van
de leiding werd een begin gemaakt door de benoeming van G. Lingens en W. Heystek
tot
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resp. artistiek leider en artistiek adviseur. Jo Düsseldorp en Rudolf Kraetzig werden
tot dirigenten benoemd, terwijl ook André Rieu als gastdirigent zou optreden. De
‘ZNO’ gaf in juni in Valkenburg voorstellingen van ‘Im Weissen Rössl’ en ‘Das Land
des Lächelns’, en in juli 1968 de première van ‘Rigoletto’ in Eindhoven.
Intussen dreigde het rijk de subsidie stop te zetten indien het provinciaal subsidie
niet in redelijke verhouding tot de rijksbijdrage werd verhoogd. In november 1968
werd op de provinciale begroting voor 1969 een bedrag van f 100.000, - opgevoerd.
Voor het seizoen 1969-1970 trok de ‘ZNO’ onder meer de volgende solisten aan:
Marilyn Tailor (Weense Volksopera), Heinz Hoppe (Hamburg), Jean van Ree, John
Bröcheler, Irene Ziedek, Mariette Janssens, Willy Keulartz, Alois Frings, Nardi
Grauss, Ton Thissen, Hans Hageman. Het seizoen werd geopend met ‘Der
Zigeunerbaron’ op 14 september, een week later gevolgd door de première van
Smetana's opera ‘Die verkaufte Braut’. Op 27 december 1969 volgde ‘Der
Vogelhändler’ van Zeller en in het voorjaar 1970 de Mozart opera ‘Cosi fan Tutte’,
waarvan de opvoering, vooral in de landelijke pers, ongunstig beoordeeld werd.
De financiële situatie ontwikkelde zich ongunstig. De Culturele Raad Limburg
had reeds bedenkingen uitgesproken over het voornemen van de provincie de subsidie
aan de ‘ZNO’ aan maximaal f 100.000, - te binden, ‘aangezien ieder Opera-ensemble,
dat enigszins naar volwaardigheid wil streven, zelfs in een relatief voortdurend
bescheiden gehouden opzet, toch over zodanige middelen zal moeten gaan beschikken,
dat het stellen van een maximum aan het Provinciale subsidie zeer waarschijnlijk
een illusie zal gaan blijken te zijn’43. Deze bedenkingen werden reëel. De ‘ZNO’ vroeg
voor het nieuwe seizoen 1970-1971 een verhoging van het provinciaal subsidie, dat
in september 1969 werd geweigerd.
Toen vervolgens in april 1970 De Kunstraad aan de Minister een ongunstig advies
uitbracht over de subsidiëring van de ‘ZNO’ en een volkomen vernietigend oordeel
gaf over de kwaliteit van die instelling, kwam het einde in zicht. Op 28 januari 1971
werd de ‘Zuid-Nederlandse Opera’ failliet verklaard. Een boeiende, maar ook
dramatische en tragische periode werd afgesloten, omdat onderlinge verdeeldheid
en vooral gebrek aan gevoel voor noodzakelijke samenwerking aan het jammerlijke
einde van de ‘ZNO’ ten grondslag ligt44. De tragiek van de ondergang van de ‘ZNO’
krijgt bijzonder reliëf omdat - in een tijdsbestek van 20 jaar - dit in feite het tweede
grote naoorlogse cultureel échec voor Limburg betekent. Na de vergeefse poging
van Beckers Limburg een eigen toneelberoepsgroep te schenken, faalde nu Baarts
in zijn streven naar de pro-
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fessionalisering van de muziekdramatische kunst. Beiden ruimden in feite het veld
voor het nieuwe samenwerkingsideaal - een beroepsgroep voor zowel Nederlandsals Belgisch-Limburg - het ‘Groot Limburgs Toneel’. In dit verband dient te worden
geconstateerd, dat in feite de ‘ZNO’ dit ideaal op muziek-dramatisch gebied reeds
realiseerde. Voor België was zij namelijk een sterk cultureel bindmiddel. In hoeverre
het ‘Groot Limburgs Toneel’ zijn ideaal zou verwezenlijken, was in 1969 nog een
open vraag.

Eindnoten:
32 De Nieuwe Limburger, 17 januari 1956 (Camille Swinnen).
33 Limburgs Dagblad, 3 december 1956 (Jef Somers).
34 Camille Swinnen, De Zuid-Nederlandse opera in de branding, in: Limburgs Dagblad, 17 januari
1956.
35 Vervolg artikel Camille Swinnen, in: Limburgs Dagblad, 18 januari 1956.
36 Interview met Jef Baarts, in: Limburgs Dagblad, 23 oktober 1957.
37 Loe Maas, Z.N.O. voor derde lustrum. Van experiment tot bedrijf, in: De Limburger, 9 juni
1962.
38 Limburgs Dagblad, 4 november 1965.
39 Limburgs Dagblad, 28 april 1966 (Jef Baarts).
40 De Nieuwe Limburger, 19 januari 1956 (Camille Swinnen).
41 Limburgs Dagblad, 28 april 1966 (Jef Baarts).
41a De Muziekwereld, maart 1968.
41b De Nieuwe Limburger, 19 april 1966 (Loe Maas).
42 Limburgs Dagblad, 25 juli 1968 (W. Heystek).
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De schouwburgen
De geschiedenis van het schouwburggebouw als het centrum voor toneelkunst en
theatermanifestaties is nog jong in Limburg, want afgezien van de schouwburg te
Maastricht (1784) en die te Heerlen (1925) zijn de schouwburggebouwen in Limburg
eerst na 1958 gereed gekomen. Wanneer wij dan ook de activiteiten van de
schouwplaatsen en de daarin optredende beroepsgezelschappen in de jaren na 1920
belichten, treffen wij vooreerst naast de beide theaters, in Maastricht en Heerlen,
slechts het Openluchttheater te Valkenburg aan, dat in de periode 1920-1940 zodanig
op de voorgrond trad, dat het een representatief beeld gaf van het Noord- en
Zuid-Nederlands toneelleven.
Aan de Maastrichtse schouwburg is na de verbouwing van de Jezuïetenkerk en de
ingebruikneming in oktober 1784 uiteraard herhaaldelijk gesleuteld. Daarvoor waren
afwisselend twee dwingende redenen: de brandveiligheid en de toneelaccommodatie.
Schouwburgbranden waren in die tijd regelmatig aan de orde en telkens als er ergens
in de wereld door een theaterbrand wederom vele bezoekers waren omgekomen,
kwam ook de brandveiligheid van de schouwburg in de Maastrichtse raad aan de
orde en werden er zelfs voorstellen gedaan om tot bouw van een nieuwe schouwburg
over te gaan.
Na de brand in de Bazar te Parijs met 150 doden in 1897 opperde de
secretaris-penningmeester van de schouwburg Nierstrasz het voorstel om elders in
de stad, op een ruim open veld, een nieuwe schouwburg te bouwen, maar de
aandeelhouders wilden hier niet op ingaan omdat een nieuwe schouwburg wel f
100.000, - zou kosten en omdat sedert de verbouwing van 1878 reeds f 111.000, aan de schouwburg ten koste was gelegd. Na de schouwburgbrand in 1904 in Chicago,
kwam in de Maastrichtse raad een verzoek in behandeling een nieuwe schouwburg
te bouwen in het Villapark, maar de gemeenteraad toonde zich niet bereid om er
grond te bestemmen voor de bouw van een nieuwe schouwburg, omdat men die het
liefst in het centrum van de stad gevestigd zag.
Nadat in januari 1907 het Staargebouw geopend was, heerste de al-
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gemene mening, dat er nu geen nieuwe schouwburg meer nodig was. De
brandveiligheid van de schouwburg werd enorm vergroot door de electrische
verlichting (1912) en de aanleg van de centrale verwarming (1921), zodat hierover
niet langer in de raad getwist behoefde te worden. In 1927 werd de Maastrichtse
schouwburg inwendig geheel verbouwd. De meeste herinneringen aan het 19e eeuwse
toneelleven verdwenen. Alle staanplaatsen werden afgeschaft, de banken in de parterre
en in het parket werden door klapstoelen, de ouderwetse ophaalgordijnen door
moderne schuifgordijnen, de opschriften in de Franse taal door Nederlandse
vervangen. Als belangrijkste verbetering van de zaal gold, dat de orkestruimte
grotendeels onder het toneel werd gebracht, waardoor het aantal plaatsen tot 927
steeg. De toneelaccommodatie bleef echter - naar moderne maatstaven gemeten primitief, zodat grotere produkties niet of slechts met de grootste moeite opgevoerd
konden worden.
De exploitatie van de schouwburg lag tot 1942 in handen van de N.V. Schouwburg
Vereniging, die in dat jaar door de NSB-burgemeester gedwongen werd de exploitatie
te beëindigen. De schouwburg werd toen een gemeentelijke schouwburg, in die zin
dat burgemeester en wethouders in feite de directie voerden. Het zou tot 1950 duren,
alvorens er een Stichting Stadsschouwburg in het leven geroepen werd, waarvan de
administrateur Th. Ramaekers tot eerste directeur werd benoemd. Aangezien de
schouwburg in geen enkel opzicht meer voldeed aan moderne eisen van
bespeelbaarheid, nam het nieuwe bestuur in 1952 het besluit tot verbouwing van de
oude ‘Bonbonnière’ over te gaan. Naar restauratieplannen van stadsarchitect Ir. F.
Dingemans begon architect Santhövel in 1955 met de uitvoering daarvan. In april
1955 had de raad 2,6 millioen gulden gevoteerd voor de restauratie van de
schouwburgzaal, het toneel, de verhoging van de toneeltoren, alsmede voor de
vernieuwing van de redoutezaal. In een latere fase zouden restauratie en verbouwing
van de ingang, de foyer, het restaurant, de keuken en kantoren volgen. In 1957 moest
de raad na twee jaren van ergerlijk geknoei nog een aanvullend crediet beschikbaar
stellen van 1,7 millioen gulden.
Na vanaf 1 maart 1955 gesloten te zijn geweest, werd de schouwburg op 13
september 1959 heropend. In het najaar 1963 werd door de raad een bedrag van ruim
3 millioen gulden gevoteerd voor de tweede fase van de restauratie, die echter in
1964 - de bouw van de nieuwe Zuiderbrug kreeg op dat moment de voorrang - naar
latere jaren werd verschoven. In 1972-73 volgde tenslotte een gedeeltelijke uitvoering
van deze tweede fase: vernieuwing van de ingang, foyer, theater-café, alsmede van
de bouw van een dubbel trappenhuis en een lift.
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De exploitatie door de N.V. Schouwburg Vereniging - met winstoogmerk - van de
Maastrichtse schouwburg had tot gevolg, dat in de jaren 1920-1940 overwegend een
repertoire werd gebracht, dat een volle zaal garandeerde. Gelet op de Maastrichtse
opera-traditie en de binding met het Luikse in de voorafgaande perioden, is het niet
verwonderlijk dat ook deze binding na 1920 bleef bestaan, hoewel de dominerende
plaats van de Waalse opera verdween en langzamerhand meer contact met
Noord-Nederlandse groepen tot stand kwam. In de twintiger jaren was het ‘Théatre
Royal de Liège’ nog jaarlijks drie à zes keer in Maastricht te gast, meestal met
operavoorstellingen, een enkele keer met een dramalyrique. In de dertiger jaren werd
dit optreden aanzienlijk beperkt.
Van een gerichte theaterexploitatie was in de Maastrichtse schouwburg in deze
periode overigens nauwelijks sprake. In feite bepaalden ‘Kunst en Vermaak’ en ‘De
Vereniging’ programatisch het eigenlijke theaterleven te Maastricht. De voorstellingen
van ‘Kunst en Vermaak’ waren toegankelijk voor de eigen leden (meestal de beter
gesitueerde burgerij) en introducés en bestonden meestal uit een wintercyclus van
vier beroepsvoorstellingen en twee voorstellingen door ‘Kunst en Vermaak’ zelf. Zo
omvatte de cyclus 1924-1925 de navolgende voorstellingen: ‘Théatre Royale Liège’,
‘Lakmée’, opera-comique van Léon Delibes en ‘Hérodiade’, opera van Jules Massenet,
‘Vlaamsch Volkstoneel’, ‘Tropenadel’ in 3 bedrijven van Henri van Wermeskerken
en ‘Het Eindexamen’ in 3 bedrijven van H. Sturm en M. Förber, ‘Kunst en Vermaak’,
‘Groote Stadslucht’ van Blumenthal en Kadelberg en ‘In den Mist’, klucht van James
H. Dainley.
De Societeit ‘De Vereniging Maastricht’ (opgericht in 1923) organiseerde vanaf
het seizoen 1928-29 twee serie-abonnementen, elk bestaande uit acht voorstellingen,
waarvan drie toneelvoorstellingen, een opera, een operette, een revue en twee
concerten (Maastrichts Stedelijk Orkest). De prijs bedroeg voor een abonnement 5
gulden per persoon; voor beide series samen 8 gulden per persoon. In het eerste
seizoen bestond het programma onder meer uit ‘Waar de ster bleef stille staan’
(‘Rotterdams Hofstadtoneel’), ‘Après l'amour’ (‘Théatre du Gymnase de Liège’),
‘Entführung aus dem Serail’ en ‘De graaf van Luxemburg’.
In de tweede helft van de twintiger jaren kwam het contact met Noord-Nederlandse
gezelschappen langzaam op gang. In 1925-26 volgden voorstellingen door het ‘Rika
Hopper Gezelschap’ met ‘De vrijbuiter’ van Hans Martin, ‘Het Van der Hilst
Ensemble’ (Pierre Mols) met vier eenakters en declamatie, o.a. ‘Die Wallfahrt nach
Kevelaer’ van H. Heine met muziek van Hubert Cuypers, ‘Het Vereenigd Tooneel’
(Verkade) met ‘De Gardeluitenant’ van Fr. Molnar. De grote moeilijkheid
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waar het optreden van Noord-Nederlandse gezelschappen vaak op afsprong, was de
hoogte van de uitkoopsommen, d.w.z. de bedragen, die betaald moesten worden om
het gezelschap te laten optreden45. Zo liet b.v. op 8 november 1926 Louis Saalborn
(‘N.V. Het Nieuwe Nederlandsche Tooneel’) aan de secretaris van ‘Kunst en
Vermaak’ weten, ‘dat wij voorlopig nog niet met “De Opstandigen” naar de provincie
komen. De kosten verbonden aan een voorstelling te Maastricht, zelfs in combinatie
met Heerlen, zijn zóó groot, dat de door ons te vragen uitkoopsom toch niet door
Uwe Vereeniging betaald kan worden’.
Overigens was eventuele samenwerking met de schouwburg te Heerlen reeds in
maart 1926 in de Maastrichtse raad aan de orde geweest. Daar was op een vraag van
een aantal socialistische raadsleden, of in de Maastrichtse schouwburg althans niet
enige voorstellingen voor verlaagde prijzen gegeven zouden kunnen worden, die
door iedereen konden worden bijgewoond, door burgemeester Van Oppen geantwoord,
dat hij zulks niet gewenst vond. Hij zag liever, dat de Heerlense schouwburg
binnenkort in exploitatie zou komen, waardoor het mogelijk zou worden, dat als de
Hollandse gezelschappen zowel in Heerlen als in Maastricht voorstellingen zouden
geven, de kosten tot de helft gereduceerd zouden worden. Deze simpele redenering
van de burgemeester ging echter niet op. Uit een briefwisseling tussen Henri Hennen
(voorzitter van de Stichting Schouwburg Heerlen) en A. Vankan (secretaris van
‘Kunst en Vermaak’) om tot een combinatie van voorstellingen te Maastricht en te
Heerlen te komen, blijkt, dat het financiële voordeel niet zo groot was.
Het ‘Centraal Toneel’ te Amsterdam vroeg voor een voorstelling van ‘Geld speelt
geen rol’ als uitkoopsom f 650, -. Indien in Maastricht en Heerlen voorstellingen
werden gegeven, zou een reductie van f 50, - tot f 100, - mogelijk zijn, onder
voorwaarde echter dat de plaatselijke theaters zelf voor een kantoordecor met
meubelen zorg droegen. Aangezien de beroepsgroepen in die tijd geen subsidie
ontvingen, waren zij uitsluitend op de uitkoopsom aangewezen. Regelmatig boden
de gezelschappen stukken aan, waarbij de uitkoopsommen vaak exclusief een aantal
zaken werden opgegeven. Zo bood b.v. het toneelensemble ‘De vereenigde
schouwspelers’ (directie Pierre Mols) ‘Mevrouw de Advocate’ aan voor f 550, (echter zonder décor) en ‘Prulletje’ eveneens voor f 550, - (echter zonder
auteursrechten). Ook andere bijkomstigheden verhoogden de prijs. Het ‘Rotterdamsch
Hofstad Tooneel’ liet weten, dat de uitkoopsom van een stuk ‘wanneer de Heer en
Mevrouw van der Lugt-Melsert hunne medewerking verleenen’ meestal op minimaal
f 1.000, - berekend zou worden. Ook werden alle mogelijke argumenten
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aangevoerd om de waar aan te prijzen. Pierre Mols bood in een persoonlijke brief
(d.d. 7-9-1928) het blijspel ‘Prulletje’ aan, ‘hetwelk wij alhier in het Centraal Theater
weken achtereen voor uitverkochte zalen hebben opgevoerd in een tijd, dat de andere
schouwburgen nagenoeg leeg waren’46.
De vraag naar de geschiktheid speelde natuurlijk ook een grote rol. De directie
van N.V. ‘Het Schouwtoneel’ voegde - bij het aanbod om in de maanden november
1928 tot januari 1929 een aantal voorstellingen te geven - een aantal recensies toe,
waarbij zij er nog de aandacht op vestigde, dat de opgegeven stukken alle waren
goedgekeurd door de R.K. Pers. En het ‘Nederlandsch-Indisch Tooneel’ - directie
Cor Ruys - liet bij de aanbieding van ‘Mijnheer Topaze’ van Marcel Pagnol weten,
dat het stuk in de katholieke pers uitstekend was beoordeeld en zonder enige reserve
werd aanbevolen voor volwassenen. Uiteraard was het bestuur van ‘Kunst en
Vermaak’ bezorgd om het moreel van de toelaatbare stukken, zoals wij die reeds
zagen bij de keuze van stukken voor de eigen amateurgroep. Veelzeggend is de
simpele mededeling in een brief van ‘Kunst en Vermaak’ aan het ‘Oost-Nederlandsch
Tooneel’. Ten aanzien van de verlangde stukken werd volstaan met de verwijzing,
‘dat Uwen heer A. Defresne, onze oud-stadsgenoot, wel weet, wat onze leden
verlangen’.
De keuze van de stukken werd door drie aspecten bepaald. Het stuk moest bij het
Maastrichtse publiek aanslaan (stukken waarbij gebruld kon worden), voor katholieken
geschikt zijn en financieel een haalbare kaart zijn. Wanneer men vaststelt dat acht
voorstellingen per abonnement vijf gulden kostten (nog geen 65 cent per voorstelling),
dan moest uiteraard met de uitkoopsom geschipperd worden. Blijspel en laagste
aanbieding kregen vaak de voorkeur, al dient geconstateerd dat na 1930, toen A.
Vankan, de latere directeur van de Heerlense Stadsschouwburg, het secretariaat
voerde, niet alleen blijspelen op de Bühne van de Maastrichtse schouwburg
verschenen, maar er ook naar gestreefd werd Maastricht te laten kennis maken met
heel andere toneelvoorstellingen, met toneel namelijk dat - ondanks alle financiële
malaise en ondanks de wisseling van toneelgezelschappen - zich aan het ontwikkelen
was tot een eigen kunstvorm. Uit die jaren stammen onder meer voorstellingen van
‘N.V. Het Schouwtooneel’ van Jan Musch en A. van de Horst met ‘De Vrek’, van
Louis Bouwmeester en met ‘Vriend Fritz’ en ‘De koopman van Venetië’, van ‘Het
Amsterdamsch Tooneel’ met ‘Het Adelaarsjong’ van Rostand met o.a. Else Mauhs,
A. van Dalsum, Paul Huf, E. Verkade, Sara Heyblom, Nell Knoop. ‘Het Residentie
Tooneel’ van Johan de Meester vertoonde er ‘Lucifer’. Eerst na 1950 werd het
schouwburg-
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beleid omgebogen van een passief accepteren - wat de markt biedt en wat de
toeschouwer verlangt - tot een actief organiseren en een doelbewuste programatische
opbouw.
In tegenstelling tot Maastricht kreeg Heerlen eerst in 1925 een eigen schouwburg.
Tot het gereedkomen van het Hollandia Theater in 1918 in de Saroleastraat werden
toneelvoorstellingen, concerten en incidenteel een opera gegeven in de Concertzaal,
gebouwd in 1896, het tegenwoordige Scala-Theater. Het organiseren van
voorstellingen door beroepsgroepen was uitsluitend een aangelegenheid van
particuliere verenigingen. Tot 1920 was het de fanfare ‘St. Caecilia’, die bij tijd en
wijle gezelschappen uit Aken uitnodigde. Na de oprichting van de ‘Provinciale
Vereeniging tot bevordering voor Dramatische Kunst in Limburg’ door F. Rutten en
A. Hulsman in 1921 zag deze vereniging het als één van haar taken beroepsgroepen
uit Noord-Nederland in Heerlen uit te nodigen. Jaarlijks werden voor leden en
introducé's een viertal voorstellingen in het Hollandia Theater georganiseerd.
Ondertussen was H. Hennen, voorzitter van de Zangvereniging ‘St. Pancratius’,
als particulier bezig met de bouw van een schouwburg aan de Klompstraat. In
september 1925 was deze nieuwe schouwburg gereed en werd op 27 september
officieel geopend met een optreden van de beroemde Sixtijnse kapel uit Rome onder
auspiciën van ‘St. Pancratius’. Het was deze zangvereniging, die een aantal jaren de
schouwburg exploiteerde, maar er vond geen uitgebreid aantal voorstellingen plaats.
Hoogtepunten waren de opvoeringen bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
‘St. Pancratius’ in november 1928 van ‘Madame Butterfly’ van Rossini en Vondel's
‘Lucifer’.
In 1926 was inmiddels onder voorzitterschap van H. Hennen de ‘Schouwburg
Stichting’ opgericht, die zich ten doel stelde het schouwburggebouw met de hulp
van de gemeente Heerlen aan te kopen en te exploiteren. Deze beslissing lag echter
niet eenvoudig in de raad. Er waren voor- en tegenstanders, en deze laatsten
bemoeilijkten de overname door de gemeente en maakten ook bezwaar tegen een
exploitatie van gemeentewege. Uiteindelijk kwam in Heerlen een
schouwburgexploitatie tot stand, die nauwelijks verschilde van de exploitatie te
Maastricht, hoewel in de programmakeuze de accenten verschilden, omdat in Heerlen
bij uitkoop van opera- en operette-voorstellingen de voorkeur naar Aken en
Mönchengladbach uitging.
In de dertiger jaren werden per seizoen een aantal abonnementsvoorstellingen
georganiseerd naast een aantal vrije voorstellingen. De vrije voorstellingen (drie tot
vijf per jaar) vonden doorgaans plaats ter gelegenheid van kermis en carnaval en
bestonden meestal uit revue's (Bouw-
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meester-Revue met Buziau, Walden en Muyselaar of Bobs Peters Nationale Revue
met Lou Bandy) of successtukken van het beroepstoneel, zoals ‘Het Biechtgeheim’,
‘Overschotje’ - met Annie van Ees in een van haar meest vermaarde glansrollen en ‘Boefje’. Het aantal abonnementsvoorstellingen bedroeg tot het seizoen 1936-37
gewoonlijk zes, meestal vier toneelvoorstellingen en twee operettes. In het seizoen
1936-37 speelden er de navolgende gezelschappen: ‘Amsterdamse
Tooneelvereeniging’ (A. van Dalsum en A. Defresne) met ‘Pygmalion’, ‘Nederlandse
Toneelgroep’ (Rob Geraerds en J.B. Schaly) met ‘In een smal straatje’, ‘Jan Musch
Ensemble’ met ‘Baron Tip’ en ‘Het Nederlands-Indisch-Tooneel’ (Cor Ruys) met
‘Gustav Kilian en Co.’. Twee voorstellingen van de ‘Fritz Hirsch Operette’ (‘Sissy’
en ‘Ich habe in Wien ein Walzer getanzt’) completeerden het abonnement. De
abonnementsprijs voor zes voorstellingen varieerde naar gelang de rang van f 7,50
tot f 10, -.
Voor het seizoen 1938-39 werd het aantal voorstellingen uitgebreid tot negen. Het
B-abonnement nam alle negen voorstellingen, terwijl het A-abonnement een keuze
mogelijk maakte van zes voorstellingen, waarbij echter de vier toneelvoorstellingen
verplicht waren. De drie vrije voorstellingen ter gelegenheid van carnaval bleven
gehandhaafd. Nieuwe elementen in dit jaar waren een voordrachtsavond (Charlotte
Köhler) en een cabaretvoorstelling (Het ABC-Cabaret). Na de tweede wereldoorlog
werd het abonnementssysteem voortgezet en groeide het aantal voorstellingen tot
18. Evenals te Maastricht was het streven gericht op een activering van het
repertoire-beleid.
Omdat de oude schouwburg niet langer voldeed aan de eisen, die de moderne
toneeltechniek stelde, vatte het bestuur het voornemen op een nieuwe schouwburg
te realiseren. Omdat dit voornemen aansloot bij het plan van het gemeentebestuur
om Heerlen een nieuw hart te geven, voteerde de raad reeds op 30 september 1952
een eerste crediet van twee en een half millioen gulden voor de bouw. Het duurde
echter tot 18 november 1961, eer het nieuwe gebouw - naar ontwerp van Ir. Peutz feestelijk kon worden geopend. De totale bouwkosten bedroegen ruim 4 millioen
gulden.
Roermond zag zijn vroegere voorsprong op toneelgebied steeds verder verloren gaan
en dreigde bij andere steden achterop te komen. In de jaren na 1920 zette de ‘Groote
Societeit’ nog enkele jaren haar toneelactiviteiten voort, terwijl ‘Geloof en
Wetenschap’ - zich bewust van haar belerende, onderrichtende en vormende opdracht
- doelbewust naar een programma streefde dat die opdracht diende. Lezingen en
voordrachten over velerlei onderwerpen maakten deel uit van dit programma. De in-
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cidentele toneelvoorstellingen bij gelegenheid van feestelijke gebeurtenissen en
carnaval, waren dezelfde als te Maastricht en Heerlen. Ze vonden voornamelijk plaats
in het ‘St. Christoffelhuis’.
Op het einde van de vijftiger jaren gooide ook Roermond het roer definitief om.
In 1958 maakte ‘Geloof en Wetenschap’ plaats voor de ‘Culturele Vereniging Civitas’,
die onder leiding van Drs. J. Adams begon met het organiseren van
abonnementsvoorstellingen in het Royal Theater aan de Hamstraat. De eerste cyclus
bestond uit drie toneelvoorstellingen, twee concerten, en - in zekere zin de traditie
van ‘Geloof en Wetenschap’ volgend - uit twee lezingen en een filmavond. Het aantal
inschrijvingen op deze eerste cyclus bedroeg binnen veertien dagen 730. Dit aantal
groeide snel - 1.800 in 1964 - zodat al spoedig een tweede cyclus moest worden
georganiseerd. Met het aantal leden groeide uit de aard der zaak ook het aantal
voorstellingen. In het seizoen 1964/65 bedroeg het aantal abonnementsvoorstellingen
reeds 19. Wanneer wij dit aantal vergelijken met de opvoeringen in de bestaande
Limburgse schouwburgen, maakt Roermond geen ongunstige indruk. Maastricht gaf
in dat seizoen 40 voorstellingen in abonnementsverband, Heerlen 20 voorstellingen
en de nieuwe schouwburg te Sittard 17 voorstellingen.
Een grote moeilijkheid - en dat gold ook voor alle jonge schouwburgen en
organisaties - was het samenstellen van het programma en het werven van
gezelschappen. Juist in een tijd waarin de gezelschappen steeds minder de provincie
in wilden en zich liever op hun standplaats terugtrokken, was het bijzonder moeilijk
de leiding van een gezelschap te bewegen nog nieuwe speelbühnen te accepteren.
Men slaagde er echter in ‘Het Nieuw Rotterdams Toneel’, ‘Theater’, ‘Ensemble’,
‘Centrum’, ‘Studio’ en ‘de Nieuwe Komedie’ regelmatig naar Roermond te halen.
‘De Haagse Comedie’ en de ‘Nederlandse Comedie’ weigerden echter naar Roermond
te komen. Het ontbreken van een echte schouwburg vormde een ernstige belemmering
bij het samenstellen van het programma. Er waren een groot aantal stukken, die op
het kleine toneel in het Royal-theater niet konden worden opgevoerd. Ook rezen er
regelmatig problemen t.a.v. verlichting en kleedkameraccommodatie. Daarom groeide
met het toenemende aantal voorstellingen - in het seizoen 1966/67 reeds 24
voorstellingen in abonnementsverband - ook de behoefte aan een goede moderne
zaalaccommodatie.
De eerste plannen voor een Stadsgehoorzaal in Roermond dateerden reeds van
vóór de tweede wereldoorlog, toen reeds een ontwerp werd gemaakt voor een gebouw
aan het Wilhelminaplein. Na de oorlog, toen het overgrote deel van de binnenstad
in puin lag, waren er andere prioriteiten. Eerst in 1957 werd de eerste aanzet tot
realisering van een
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schouwburg gegeven, toen architect G.J.W. Snelder te Maastricht opdracht kreeg
een eerste plan te ontwerpen. Na herhaalde wijzigingen kwam in 1969 een plan
gereed, waarin naast een schouwburgaccommodatie, ook gemeenschapsruimten, een
vrije academie en een openbare bibliotheek waren opgenomen, gesitueerd rond een
patio. Het is het eerste schouwburgontwerp in Zuid-Nederland, waarin gestreefd
werd het gebouw geschikt te doen zijn voor opvoeringen van zowel het traditionele
toneel als van het experimentele theater. De bouwkosten van het centrum De
Oranjerie, zoals het werd genoemd, waren inmiddels in 1972 gestegen tot 5,7 millioen.
In januari 1973 werd het Cultureel Centrum, waarvan de voormalige secretaris van
‘Civitas’ de eerste directeur werd, door koningin Juliana geopend.
De activiteiten van het beroepstoneel in de overige steden - zolang daar nog geen
schouwburgen waren - liepen vrijwel parallel. Ze bestonden overwegend uit
voorstellingen van reizende beroepsgezelschappen, die een afzetgebied zochten voor
hun stukken en dit veelal deden door combinaties met voorstellingen te Heerlen en
te Maastricht. Gemiddeld een viertal keren per jaar vonden voorstellingen plaats te
Sittard (‘Oberbayern’ en ‘Het Forum’), Venlo (‘De Prins’), Kerkrade (‘Tonhalle’),
Roermond (‘Christoffelhuis’ en ‘De Harmonie’), Geleen (‘Roxy-theater’), Budel en
Valkenburg (‘Falcobergia’). In de vijftiger jaren ontstond in vele gemeenten een
streven om via Culturele Kringen of Kunstkringen het theaterleven in Limburg
positief te beïnvloeden. Zo werd onmiddellijk na de oorlog (1945) in Geleen de
‘Kunstkring Geleen’ opgericht in een streven voor de Westelijke Mijnstreek een
geregeld theaterleven op te bouwen. De ‘Kunstkring Geleen’, waarin de Staatsmijnen
(met name ‘Casinovereniging Maurits’) en de gemeente Geleen participeerden,
organiseerde twee abonnementen-cycli: zeven toneelvoorstellingen en vier concerten,
benevens een aantal vrije voorstellingen per jaar. Daarnaast organiseerde zij
tentoonstellingen en filmvoorstellingen.
In de ruim twintig jaar dat de ‘Kunstkring’ actief was, haalde zij vrijwel alle
Nederlandse beroepsgroepen en een aantal Belgische groepen naar Geleen, en Met
zij het publiek kennis maken met de belangrijkste toneelprodukties. In de vrije
voorstellingen kwamen doorgaans terecht: Toon Hermans, Wim Kan, Wim Sonneveld,
Fons Janssen, musicals, operettes en balletuitvoeringen (Het ‘Ballet der Lage Landen’,
‘Nederlands Ballet’, Het ‘Nationale Ballet’). De ‘Kunstkring Geleen’ heeft op die
manier een belangrijke bijdrage geleverd aan de vorming van een theaterpubliek in
de regio Geleen-Sittard. Overigens werd de eerste nieuwe schouwburg in Limburg
na de tweede wereldoorlog niet in Geleen,
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maar in Sittard gebouwd. Na een onvermoeid streven van Sittards burgemeester
Coenders werd op 23 april 1958 de Sittardse stadsschouwburg geopend.
In Limburg werd de toneelaccommodatie in vrij korte tijd op hoog niveau gebracht
door de bouw van niet minder dan zes schouwburgen in zestien jaar tijd: Sittard
(1958), Heerlen (1961), Venlo (Cultureel Centrum, 1966), Venray (De Beejekörf,
1966), Roermond (De Oranjerie, 1973), Weert (De Munt, 1975). Hiermee beschikken
de zeven grootste gemeenten van Limburg thans over een - redelijke tot zeer goede
- zaalaccommodatie. In de meeste overige gemeenten bleef die accommodatie een
probleem. Weinig zalen zijn in Limburg gebouwd, die ook geschikt zijn voor kleinere
beroepsproducties, goede amateurproducties of jeugdvoorstellingen, een van de
belangrijkste voorwaarden om tot een verticale theaterspreiding te geraken.
Men dient wat de belangstelling voor het theater betreft onderscheid te maken
tussen toneel- en andere voorstellingen. In de zeven schouwburgen van Limburg
worden jaarlijks ruim 400 voorstellingen gegeven op alle gebied: klassiek en modern
toneel, cabaret, revue, pantomime, ballet, opera, operette en musical. Voorstellingen,
die alle tesamen een beeld geven van de diversiteit, kleur en kwaliteit van het
theaterleven in Nederland, aangevuld met buitenlandse producties. De bezettingsgraad
per schouwburg varieert van 60-90%, afhankelijk van de samenstelling van het
programma en het aantal voorstellingen. Ongeveer 30% van de voorstellingen bestaat
uit toneelvoorstellingen. In het seizoen 1972/73 bedroeg dit aantal in de Limburgse
schouwburgen 148, inclusief de ruim 40 voorstellingen van het ‘G.L.T.’
De gemiddelde bezetting bedroeg 56% (variërend van Sittard 43% tot Venray
73%). Uitgaande van een gemiddelde zaalcapaciteit van 700 personen bedroeg het
gemiddeld aantal bezoekers per toneelvoorstelling 392. De reputatie van het
optredende gezelschap (grote namen) en de aard van het stuk zijn doorslaggevende
factoren bij het bezoek. Experimentele voorstellingen worden doorgaans slecht
bezocht. Gelet op de nog zeer jonge schouwburgtraditie is het beeld niet ongunstig,
al is er van een brede, spontane belangstelling - vooral voor het toneelgebeuren - nog
geen sprake.

Eindnoten:
45 De aanhalingen uit de navolgende correspondentie zijn ontleend aan het archief van ‘Kunst en
Vermaak’ (Stadsarchief, Maastricht).
46 In dit verband is het interessant de gevraagde uitkoopsommen van een aantal stukken te
vermelden:
‘N.V. Vereenigd
Tooneel’

:

‘Als ik wilde’ f 750, -.
‘De man van Jacqueline’
f 650, -.

‘N.V. Het
Schouwtooneel’

:

‘Adam en Eva’ f 600, -.
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‘Een jaar getrouwd’ f
600, -.
‘Rijk en geen geld’ f
675, -.
‘Dokter Klaus’ f 675, -.
‘De Vereenigde
Schouwspelers’

:

‘Prulletje’ f 550, -.
‘Mevrouw de Advocate’
f 550, -.

‘N.V. Rotterdamsch
Hofstad Tooneel’

:

van f 800, - tot f 1.200,
-.
‘Mijnheer Topaze’ f
800, -.

‘Nederlandsch-Indisch
Tooneel’
‘Oost-Nederlandsch
Tooneel’

:

‘Drei Grosschen Oper’
f 660, -.

‘Centraal Tooneel’

:

‘Geld speelt geen rol’ f
650, -.

‘Millowitsch Theater’

:

‘Kölner Possen’ f 300,
-.
‘Tönnes, Schäl en
Hännschen’.
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Besluit
Wanneer we de geschiedenis van het toneel in Limburg overzien gedurende de
tijdperken, die in dit boek behandeld worden, dan mogen we constateren, dat het
toneel zich in deze provincie ontwikkeld had tot een vorm van volkskunst, waaraan
de gehele bevolking deel had. Hiervoor zijn duidelijke oorzaken aan te wijzen. De
gemeenschapsbinding was zeer hecht georganiseerd, zowel in de betrekkelijk kleine
steden als op het platteland, waar de gemeenschappen een gesloten geheel vormden.
Het leven van de mensen speelde zich daar voornamelijk binnen enge grenzen af.
Op de dorpen werd het leven helemaal bepaald door sociale controle. Zolang de
bevolking zovele homogene trekken vertoonde en in deze kleine gemeenschappen
betrekkelijk geïsoleerd leefde, moest het toneel zich bewegen binnen de grenzen,
die dit gemeenschapsleven stelde. Het werd gezien als een belangrijke bron van
amusement en ontspanning, onafscheidelijk gekoppeld aan dans- en feestavonden,
expressie van de creativiteit, die binnen deze gemeenschappen latent aanwezig was.
Het ligt waarschijnlijk ook in het karakter van de Limburger met zijn voorliefde
voor sterke romantiek en met zijn levendige fantasie, dat hij dol is op toneel, bij
voorkeur gecombineerd met muziek en dans met uitingen van religieuse bezieling.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat nergens in ons land de openluchtspelen zo zijn
aangeslagen en zo helemaal een aangelegenheid van het volk geworden zijn. Die
voorliefde dateert al van eeuwen geleden, toen in de streken aan weerszijden van de
Maas de oude volksspelen werden opgevoerd zoals in Hasselt, Bilsen, Sint-Truiden,
Loon, Rutten of Stokkem en zoals wij die ook in Nederlands-Limburg kennen. Van
eeuwen her hebben de Limburgers genoten van het vrome spel en de kleurige
entourage, van de muziek, het bont vertoon van de feestvierende menigte en van de
oude spektakelstukken volgens traditionele teksten. En zo is het gebleven bij de vele
openluchtspelen, die in Limburg vertoond werden, sinds in 1916 het Openluchttheater
in Valkenburg geopend werd. Sindsdien zijn van heinde en verre
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mensen daarheen gestroomd die naar huis gingen met het vaste plan om in eigen stad
of dorp iets dergelijks op touw te zetten1.
Het toneelleven in Limburg was echter niet louter amusement. Er hadden steeds
vormen van toneelspel opgeld gedaan, die daar boven uitstegen. Immers ook het
religieuse volksspel heeft in Limburg een zeer oude traditie, waarbij met name valt
te denken aan de oude spelen, die opgevoerd werden bij gelegenheid van de
Heiligdomsvaarten in Maastricht en Susteren. Vele passie- en mirakelspelen worden
nog steeds opgevoerd en beantwoorden aan de tendentie van het ‘gemeenschapsspel’,
waarvoor vooral in de dertiger jaren grote belangstelling ontstond, omdat men in
deze opvoeringen een sociaal-ethisch volksspel zag, dat de gehele gemeenschap
raakte en aan die gemeenschap een boodschap wilde meegeven. De vormende waarde
van het toneel nam daardoor weer toe.
Er werd echter nog een belangrijke stap gezet, die op den duur moest leiden tot
spanningen tussen het traditionele gemeenschapsleven en het toneelgebeuren. Het
Limburgs toneel, dat zich in de 19e eeuw aan de buitenlandse invloeden had
ontworsteld voornamelijk onder impuls van de dialectliteratuur en van de eigen
toneelschrijvers, kreeg op het einde van de vorige eeuw steeds meer belangstelling
voor het Nederlandse en Vlaamse toneelleven. Sindsdien had er een participatie
plaats aan de nationale cultuur, die zich ook in het Nederlandstalig toneel ging uiten.
Toneelkunstenaars van nationaal niveau maakten in Limburg school en oefenden
daar hun invloed uit. Enige Limburgse regisseurs kwamen met hen in contact en
ondergingen hun invloed, die zij zelf in het amateurtoneel uitdroegen. Op deze manier
konden de goede amateurgezelschappen, die in nauw contact met de massa stonden,
ook een brug naar het beroepstoneel slaan. Maar juist daardoor ging er langzamerhand
een kloof ontstaan tussen het beroepstoneel en de meer op het volk gerichte
amateuropvoeringen.
Het beroepstoneel richtte zich voornamelijk tot de ‘fatsoenlijke’ burgerij. Het was
een burgerlijk vermaak, dat vaak de sfeer van die kringen weerspiegelde met inbegrip
van de onoprechtheid, de preutsheid, de sexuele taboes en de bekrompenheid van
het burgerdom en de kleine middenstand. Het liet zien, hoe nuttig het wel niet was,
om zich aan de bestaande samenleving aan te passen. Het was onderdeel van een in
die tijd algemeen acculturatieproces. Zo bleef het beroepstoneel burgerlijk en braaf,
niet hartstochtelijk of revolutionair, niet kritisch of opstandig. Men klom er - figuurlijk
gesproken - niet op de barricaden. Het repertoire was geenszins radicaal, maar
beantwoordde aan het burgerlijk fatsoen, volgde het modegevoel, met veel
gebomeerdheid en een
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schijnbaar ontbreken van maatschappijkritiek. De positieve vorm, waarin ook door
het beroepstoneel de door haar gebrachte vorming gegoten werd, had een
merkwaardige bijwerking. Men kon het zich niet permitteren in een zo hechte
katholieke samenleving de burgerij een a-religieus en a-moreel leefpatroon voor te
houden. Men moest zich aanpassen en opvattingen van het burgerlijk leven ten tonele
voeren, die aansloten aan het van oudsher bekende leefpatroon. De ethische normen
moesten katholiek zijn. Zodoende had men slechts gebrekkig deel aan de intemationale
cultuur en bleven de normen te veel afgestemd op eigentijdse interpretaties van de
katholieke ethiek. Het schouwburgpubliek was beperkt tot een kleine bovenlaag,
hetgeen eerst na de laatste wereldoorlog langzaam veranderde. Volgens hun
opvattingen behoorde het volk in het theater niet thuis. Het werd er ook door de
geestelijkheid geweerd, want ‘het toneel was werelds, niet bevorderlijk voor het
innerlijk leven’.
Ook het Limburgse amateurtoneel vertoonde enige van de hier opgesomde
kenmerken, maar dit toneel was toch anders van aard: meer op het volk gericht, meer
ingebed in het besloten recreatiepatroon van de kleinschalige samenleving van die
tijd, geïnspireerd door een spontane speelvreugde en uitingsdrang. Het repertoire
stoelde generaties lang op het vrijwel uniforme sociaal en religieus besef van de
gemeenschap. De intrige was verweven rond de bekende en herkenbare
relatiepatronen: gezins- en familieverhoudingen, huwelijksproblematiek, de rol van
de vader, de moeder en de kinderen, de plaats van de gezagsdrager, de positie van
het personeel enz. Het natuurlijk plezier van het toneelspel, dat acteur en toeschouwer
er aan beleefde, werd nog intenser beleefd, toen een aantal Limburgse auteurs
(Olterdissen, Jac. Schreurs, Baarts, Hollewijn, Malherbe, Haimon e.a.) stukken voor
hun eigen groepen gingen schrijven of bewerken2. Zij hielden de toeschouwers een
spiegel van hun eigen leven voor door hen te laten zien, hoe fijn ze het wel konden
hebben, wanneer de gemeenschapsgebruiken optimaal functioneerden. Zij brachten
het volk het besef bij, dat veranderingen in de samenleving eigenlijk onzinnig waren;
de moeilijkheden, waarmee men in het dagelijks leven geconfronteerd werd, waren
immers niet meer dan gebrek aan aanpassing. Uitgaande van deze spontane drang
tot de beoefening van het toneelspel, die zich in zo menige stad of dorp openbaarde,
is het van bijzondere betekenis geweest, dat uit deze levende volksbeweging een
verhoging van het artistieke peil groeide, die de voorwaarde werd, waarop bekwame
regisseurs hun gezelschappen tot een vorm van dramatische kunst konden inspireren.
Indien men dit z.g. artistiek peil zou willen omschrijven als een combinatie van
technisch vermogen en levende bezieling, dan moet men constateren, dat in het
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Limburgse amateurtoneel van vóór de oorlog die levende bezieling wel aanwezig
was, maar dat in de meeste gezelschappen het echter aan technisch vermogen schortte.
Dit brengt een anecdote in herinnering, die Gabriel Beckers placht te vertellen. Nog
levendig herinnerde hij zich, dat ‘Dal’ (van Dalsum) in de oorlogsjaren een
voorstelling bijwoonde van een toneeluitvoering door een amateurgroep uit Beek.
Hij was diep onder de indruk van het gebodene, zowel van het stuk als van de wijze
van spelen. Maar even eerlijk voegde hij er aan toe: ‘... toneelspelen kon er geen
een...’. Maar terzelfdertijd groeide het Limburgse amateurtoneel toch ongemerkt
naar een meer volwassen stadium, toen onder leiding van enige talentvolle regisseurs,
die door hun contacten met het beroepstoneel naar een hoger plan streefden, de
vervolmaking van de dramatische expressie en een strakkere, meer gebonden
toneelkunst naderbij gebracht werd3. Deze ontwikkeling wordt in Limburg gemarkeerd
door enige figuren, die in de jaren vóór en na de laatste wereldoorlog enkele
gerenommeerde gezelschappen hebben geleid: Jef Schillings tot zijn dood in 1949,
Gabriel Beckers in de vijftiger jaren, Jef Baart voor het terrein van operette, opera
en massaspelen en Piet Malherbe voor volksspelen en dialectspelen. Deze en andere
figuren hebben leiding gegeven en met hun gezag school gemaakt, baanbrekend werk
verricht en het toneel uit zijn isolement gehaald en in de gemeenschap geüntegreerd.
Toen op basis van de beste elementen uit het amateurtoneel de gedachte tot
samenwerking gerealiseerd kon worden, was daarmee aan het Limburgse toneel een
identiteit gegeven en de grondslag gelegd waarop beroepsmatig gewerkt kon worden.
Zo ontstond een specifiek Limburgs beroepstoneel als bekroning van een langdurige
ontwikkeling, dat de voorbode leek te worden tot een regionale toneelcultuur, die
een welkome verrijking zou gaan vormen van het Nederlands en Vlaams toneelleven.
Echter juist op het moment, dat de verwachtingen het hoogst gespannen waren,
trad een ommekeer in, die onafwendbaar scheen. De verheugende perspectieven, die
een veelbelovende toekomst inhielden voor het amateur- en beroepstoneel, werden
niet bewaarheid. In weinige jaren tijd was een andere situatie ontstaan, waarvan het
amateurtoneel het eerste de invloed onderging, al hebben toen weinigen de teruggang
zo diep ervaren. De belangstelling, actief en passief, voor het amateurtoneel, begon
te tanen, aanvankelijk door de macht van het witte doek en nadien op grote schaal
door het algemeen worden van de televisie in de zestiger jaren. Het zien van
televisie-producties in grote montage leerde het publiek, hoever het dorpse
amateurtoneel nog van het toneelideaal verwijderd was. Men ontdekte de innerlijke
zwakte van het eigen toneel, van het stuk, het spel en de spelers. Men was niet langer
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bereid de feilen voor lief te nemen, die nu treffender in het oog vielen. Men nam ook
geen genoegen meer met het traditionele repertoire, met de enge begrenzing van de
plaats van handeling, nu op de televisie het speelplan werd opengebroken en practisch
tot heel de wereld werd uitgebreid. Bovendien waren de sociale verhoudingen niet
meer zo gunstig voor een eigen plaatselijke toneelcultuur. Veel gemeenschappen
traden uit hun isolement en gingen hun gezichtskring verbreden. Andere
ontspanningsmogelijkheden streden om de voorrang. De gezelschappen raakten in
financiële moeilijkheden; spelen voor bijna lege zalen loonde geldelijk niet, en schonk
zeker geen voldoening4. Het toneel verschrompelde tot enige kleine groepen, die
tegen de overheersende tendens bleven inroeien. In veel gevallen moesten een aantal
bekwame regisseurs met een jonge kern herbeginnen voordat de prestaties weer een
stijgende lijn lieten zien. De kwaliteit van de vertoonde stukken, die critischer moesten
worden gekozen, bewijst, dat het amateurtoneel in Limburg nog levenskracht bezit.
De homogeniteit van de speelgroepen is geëvolueerd; techniek, aankleding en décors
zijn aanzienlijk verbeterd5. Opmerkelijk is de herleving, die in de gemeenschapsspelen
valt te constateren, zoals de opvoeringen in de laatste jaren van de ‘Symphonia
Ruremondia’ (Roermond 1973), het ‘Spel van de Heiligdomsvaart’ (Susteren 1973),
het ‘Draaksteken’ (Beesel 1974), de ‘Passiespelen’ (Tegelen 1975), de ‘Burchtfeesten’
(Noorbeek) e.a. Bovendien dient in dit verband de herleving gememoreerd te worden
van het toneel in het dialect, dat behalve in het Heerlense Streektheater zich ook
elders een plaats wist te verwerven.
Het beroepstoneel ging intussen de omgekeerde weg. Niet meer gesteund door de
maatschappelijke ontwikkelingen in eigen streek, kwijnde het weg. Het trieste einde
van wat nog niet zo lang geleden als de trotse presentatie van de (inter)-Limburgse
toneelcultuur werd gezien, ligt nog zo vers in het geheugen, dat men daarover beter
het zwijgen toe kan doen. Wat als een ontwikkelingstendens van decennia werd
begroet, is in enkele jaren ten grave gedragen zonder enig perspectief.
Merkwaardigerwijze valt de beëindiging van het Limburgse beroepstoneel samen
met een belangrijke verbetering van de toneelaccomodatie. Niet minder dan zeven
behoorlijk geoutilleerde schouwburgen, waarvan de meeste gloednieuw, staan ter
beschikking voor voorstellingen van allerlei aard: klassiek en modern toneel, cabaret,
revue, ballet, opera, operette, musical enz. Op dit moment kan men daar alleen zien,
wat elders buiten Limburg leeft en zich ontwikkelt. De bezoekersfrequentie en de
bezettingsgraad zijn niet onbevredigend te noemen, al kan van een brede belangstelling
- vooral voor het toneelgebeuren - niet worden gesproken. Vooral wanneer
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het gebodene in hoge mate de drang naar vernieuwing laat zien, dalen de
bezoekersaantallen sterk.
Experimentele voorstellingen worden in Limburg slechts weinig bezocht, hoewel
deze vorm van toneel toekomst schijnt te hebben: toneel nl. als bewustwordingsproces
(Brecht), dat met eenvoudige middelen wordt gerealiseerd in kleine theatertjes met
een actief meelevend en participerend publiek; met spelimprovisatie, het afstand
nemen van de rol en met vormexperimenten als creatieve impulsen. Dit is een nieuwe
beleving van het toneel, die enigermate in het vormingstoneel tot uiting komt, maar
in Limburg nog zo weinig aansluiting vertoont bij de tradities van het volks- en
amateurtoneel, dat de verbreiding van deze experimentele toneelvormen niet in de
verwachting ligt.

Eindnoten:
1 W.L. Leclercq, Limburg; land en menschen. Amsterdam 1947, p. 53.
2 Rapport inzake het dilettantentoneel, uitgebracht door een commissie, ingesteld door het bestuur
van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Amsterdam 1936.
3 A. Hauer, Amateurtoneel en opleiding, in: Tien jaar amateurtoneel België-Nederland, 1956-1966,
p. 28 en 130.
4 Rapport inzake het amateurtoneel in de provincie Limburg, opgesteld door de Culturele Raad
Limburg n.a.v. een enquête door het Werkverband Katholiek Amateurtoneel Limburg en de
Nederlandse Amateur Toneel Unie, afdeling Limburg, 1966. Dit rapport vormde de basis voor
de besprekingen op de Dag van de Volkscultuur, die de Culturele Raad Limburg in 1966 wijdde
aan facetten van het amateurtoneel in Limburg.
5 Voor de recente opvattingen wordt verwezen naar artikelen van J. Baesjou (Elsevier, 26 oktober
1974) en J. Muller (De Tijd, 9 april 1969) en naar: J. van Heteren, Gedachten over het
amateurtoneel. Sittard november 1972.
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Zusammenfassung und ausblick
Wenn wir die Geschichte des Theaters in Limburg in den Perioden, die in diesem
Buche behandelt werden, betrachten lässt sich feststellen, dass sich die
Schauspielkunst in dieser Provinz zu einer Form von Volkskunst entwickelt hat, an
der sich die ganze Bevölkerung beteiligte. Diese Entwicklung beruhte an erster Stelle
auf starken Gemeinschaftsbindungen, die nicht nur in den verhältnismässig kleinen
Städten, sondern auch auf dem Lande in den Vordergrund traten. Wenn auch
hemmende Elemente nicht ganz fehlten, hatte doch die Homogenität dieser relativ
isoliert lebenden Gemeinschaften zu Folge, dass die Schauspielkunst, unzertrennlich
verbunden mit Tanz- und Festabenden, sich innerhalb der durch das
Gemeinschaftsleben gesteckten Grenzen zu einer Quelle von Unterhaltung und
Erholung entwickelte. Sie wurde Ausdruck einer Kreativität, die in diesen
Gemeinschaften latent vorhanden war.
Es ist wahrscheinlich ein Charakterzug des Limburgers mit seiner Anlage zur
Romantik und mit seiner lebendigen Fantasie, dass er eine Vorliebe für die
Schauspielkunst hat, vorzugsweise im Zusammenhang mit Musik und Tanz, manchmal
auch mit Äusserungen religiöser Art. Es ist daher kein Wunder, dass das
Freilichttheater in dieser Provinz einen mächtigen Aufschwung genommen hat und
sich zu einer Angelegenheit der ganzen Bevölkerung entwickelt hat.
Diese Vorliebe ist schon Jahrhunderte alt; sie trat hervor in den Zeiten, in denen
in den Gebieten längs der Maas die alten Volksspiele aufgeführt wurden, u.a. in
Hasselt, Bilsen, Sint-Truiden, Loon, Rutten und Stockem und auch in der heutigen
niederländischen Provinz Limburg.
Jahrhunderte lang haben sich die Limburger an dem frommen Spiel und den
farbenreichen Aufführungen, an der Musik und dem bunten Schauspiel der
Festlichkeiten erfreut, wobei auch die Aufführungen der alten Schauspiele mit ihren
traditionellen Texten eine Rolle spielten. Und so ist es geblieben bis zum heutigen
Tag bei den vielen Freilichtaufführungen, die in Limburg stattfanden, seit im Jahre
1916 das Freilichttheater in Valkenburg eröffnet wurde. Seitdem sind aus ferneren
und
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näheren Umgebung Leute dahingekommen, die heimgingen mit dem festen Vorsatz
in der eigenen Stadt oder im eigenen Dorf ebenfalls ein Freilichttheater ins Leben
zu rufen.
Die Schauspielkunst war in Limburg nicht nur auf Unterhaltung und Erholung
gerichtet, denn auch das religiöse Volksspiel hatte eine alte Tradition, wie die alten
Spiele, die anlässlich der Heiligtumsfahrten in Maastricht und in Susteren aufgeführt
wurden, zeigen. Noch immer werden viele Passions- und Mirakelspiele aufgeführt,
eine Tatsache, welche zeigt, dass die Tendenz des Gemeinschaftsspiels sich
durchgesetzt hat. Besonders in den dreissiger Jahren entstand dafür ein grosses
Interesse, weil man in diesen Volksschauspielen das sozial-ethische Element erkannte
und zur Einsicht kam, dass dieses Spiel für die ganze Gemeinschaft eine wichtige
und belehrende Angelegenheit war.
Es wurde aber noch ein weiterer wichtiger Schritt getan, der auf die Dauer
Spannungen zwischen dem traditionellen Gemeinschaftsleben und der Entwicklung
der Bühne zufolge hatte. Das limburgische Theater, das sich im 19. Jahrhundert den
ausländischen Einflüssen entzogen hatte, indem es sich der eigenen Dialektliteratur
und den eigenen Bühnendichtern zuwandte, zeigte gegen Ende des Jahrhunderts
immer mehr Interesse für das flämische und niederländische Theater. Das zeigte sich
in der Verwendung der niederländischen Sprache auf der Bühne, wodurch das
limburgische Theaterleben in Verbindung trat mit der nationalen Kultur.
Bühnenkünstler von nationalem Niveau bekamen Einfluss auf limburgische Spielleiter,
die ihre Auffassungen über Schauspielkunst der Amateur-Bühne weitergaben. So
entstand zwar eine Verbindung mit dem professionellen Theater, aber auch eine
Entfremdung zwischen diesem und den volkstümlichen Amateuraufführungen.
Das professionelle Theater richtete sich hauptsächlich an die bürgerlichen Kreise.
Es gewährte bürgerliche Belustigung, die der Lebenssphäre der kleinbürgerlichen
Kreisen mit Einschluss von deren Unaufrichtigkeit, Sprödigkeit, sexuellen Tabus
und Engherzigkeiten wiederspiegelten und zeigte dass es nützlich war sich den
geltenden sozialen Auffassungen anzugleichen und anzupassen. So bewahrte das
professionelle Theater bürgerlichen Charakter; leidenschaftliche, revolutionäre und
kritische Elemente fehlten. Man kletterte sozusagen nicht auf die Barrikaden. Die
aufgeführten Stücke waren keineswegs radikal, sondern stimmten mit dem
bürgerlichen Anstand, mit dem bürgerlichen Mode überein, sie waren vielfach
borniert, und ihnen fehlte jeden Versuch einer Sozialkritik. Dazu kam noch, dass
man es sich nicht erlauben konnte, in einer so soliden katholischen Gesellschaft, wie
sie in Limburg vorhanden war, dem Bürgertum eine amoralische und
religionsfeindliche Lebensweise vorzuführen.
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Diese Situation bedingte ohne weiteres, dass die Bühne sich den in der bürgerlichen
Gesellschaft geltenden Auffassungen anpasste, zumindest mit ihnen keine Konflikte
entstehen liess. Die katholischen ethischen Normen sollten dabei richtunggebend
sein. Diese Situation beeinträchtigte die Teilnahme des limburgischen Berufstheaters
an der internationalen Kultur um so mehr, als das Theaterpublikum sich bis zum
zweiten Weltkrieg auf die begüterte Mittelklasse, nach deren Auffassung das Volk
nicht im Theater gehörte, beschränkte, eine Auffassung, die von der Geistlichkeit
geteilt wurde weil ‘Besuch des Theaters eine weltliche, dem innerlichen Leben
schädliche Angelegenheit war’.
Auch die limburgische Amateurbühne zeigte einige von den oben zum Berufstheater
gehörenden Zügen, aber sie war doch wesentlich anders geartet. Sie richtete sich in
starkem Masse auf das Volk, und war eingebettet in die Fest- und Freizeitssitten der
ziemlich abgeschlossenen, beschrënkten Gesellschaft jener Zeit, wo spontane
Spielfreudigkeit und Äusserungsdrang eine Rolle spielten. Das Spielprogramm
beruhte Jahrhunderte lang auf der weitaus uniformen religiösen und sozialen
Gesinnung der oben angedeuteten Gemeinschaft. Die Konflikte der aufgeführten
Stücke waren der altbekannten und vertrauten Gemeinschaftswelt entliehen:
Familieverhältnisse, Heiratsprobleme, die Stelle des Vaters und der Mutter, das
Verhältnis zur geistlichen und weltlichen Autorität, sowie zum Gesinde. Das natürliche
Vergnügen für Schauspieler und Zuschauer wurde noch erhöht, als eine Reihe von
limburgischen Theaterdichtern wie Olterdissen, Jac. Schreurs, Baarts, Hollewijn,
Malherbe und Haimon, Theaterstücke für ihre eigenen Theatergesellschaften schrieben
oder bearbeiteten. Sie zeigten den Zuschauern, wie schön das Leben sein konnte,
wenn man sich nur möglichst weitgehend den Normen der Gemeinschaft in der man
lebte, anpasste. Sie stärkten das Volk in dem Gefühl, dass Änderungen in der
Gemeinschaft überflüssig waren und dass die Schwierigkeiten, die man im täglichen
Leben erfuhr, nur die Folgen einer fehlerhaften Anpassung waren.
Von Bedeutung war es ferner, dass aus diesem in mancher Stadt und in vielen
Dörfern hervortretenden aktiven und passiven, lebendigen Interesse für das
Volksschauspiel, eine Erhöhung der künstlerischen Begabung erwuchs, die tüchtigen
Spielleitern die Möglichkeit eröffnete, ihre Theatergruppen zu inspirieren. Wenn
man diese künstlerische Begabung umschreibt als eine Kombination von lebendiger
Begeisterung und technischer Fähigkeit, dann stellt sich in Bezug auf die limburgische
Amateurbühne aus der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg heraus, dass die Begeisterung
vorhanden war, dass es den meisten Amateurschauspielern aber an technischen
Fähigkeiten fehlte. Gabriël Beckers erzählt, dass Albert van
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Dalsum in den Kriegsjahren einer Amateuraufführung in Beek (in der Nähe von
Maastricht) beiwohnte. Er war tief beeindruckt durch das Gebotene, aber - fügte er
hinzu - ‘Theater konnte keiner’.
Doch allmählich erreichte die limburgische Amateurbühne eine gewisse
Volljährigkeit, unter Führung einiger fähiger Spielleiter, die durch ihre Verbindungen
mit der beruflichen Bühne imstande waren, dem Mangel an technischer Begabung
abzuhelfen.
Diese Entwicklung wurde in Limburg markiert durch das Auftreten von einigen
Gestalten, die in den Jahren vor und nach dem zweiten Weltkriege mehrere bekannte
Bühnengruppen von Amateurschauspielern geleitet haben: Jef Schillings, bis zu
seinem Tode im Jahre 1949, Gabriël Beckers in den fïnfziger Jahren, Jef Baarts auf
dem Gebiet von Operette, Oper und Massenschauspielen und Piet Malherbe auf dem
Gebiet von Volksschauspielen. Sie haben die limburgische Bühne aus ihrer
Absonderung heraus geführt und in die Gemeinschaft integriert. Ermöglicht wurde
das durch gemeinschaftliches Wirken, das der limburgischen Bühne eine Identität
verschaffte und eine Grundlage, auf der auch berufsmässig weiter gearbeitet werden
konnte. Es entstand als Schlussstein einer langjährigen Entwicklung eine spezifisch
limburgische professionelle Bühne, welche der Vorbote einer regionalen Bühnenkultur
und eine Bereicherung der flämischen und der niederländische Bühnenkultur zu
werden schien.
Gerade in dem Augenblick in dem die Erwartungen hochgespannt waren, trat
jedoch der Umschlag ein. Die auf eine vielversprechende Zukunft gerichteten
Erwartungen wurden nicht erfüllt. In wenigen Jahren entstand eine ganz andere
Situation, die einen Rückgang des Amateurtheaters zufolge hatte. Das Interesse für
die Amateurbühne nahm ab, anfänglich infolge des Aufkommens des Films, später
in verstärkten Masse infolge der allgemeinen Verbreitung des Fernsehens, das mit
seiner grossen Aufmachung dem Publikum zeigte, wie weit die dörfliche Bühne,
deren innerliche Schwäche man jetzt erkannte, von dem Idealtheater entfernt war.
Die bisherigen Zuschauer waren nicht mehr dazu bereit, die jetzt erkannten Fehler
der Amateurbühne zu akzeptieren und begnügten sich auch nicht mehr mit dem bisher
gebotenen traditionellen Spielprogramm, mit der engen Begrenzung des Schauplatzes
der Handlung, seitdem man erkannt hatte, dass das Fernsehen die ganze Welt zum
Schauplatz machte. Dazu kam, dass die Sozialverhältnisse der örtlichen Bühnenkultur
nicht mehr so günstig waren wie vorher, weil viele Gemeinschaften aus ihrer früheren
Begrenzung traten und ihren Gesichtskreis ausweiteten, wobei sich auch andere
Erholungsmöglichkeiten boten. Die Bühnengruppen gerieten in finanzielle
Schwierigkeiten und das geringe Interesse des Publikums beeinträchtigte auch den
Enthusiasmus der Spie-
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ler. Die Aktivitäten beschränkten sich auf einige kleine Gruppen, die unter Leitung
erfahrener Spielleiter entgegen der herrschenden Tendenz noch einiges zu retten
versuchten, manchmal nicht ohne Erfolg. Die Qualität der aufgeführten Stücke und
die verbesserte Technik zeigten, wie sehr die Amateurbühne in Limburg noch
Lebenskraft besass.
Bemerkenswert ist die Wiederbelebung der Gemeinschaftsspiele, welche die
Aufführungen der Symphonia Ruremondia (Roermond, 1973), die Heiligtumsfahrt
(Susteren, 1974), die Passionsspiele (Tegelen, 1975) und die Burgfeste (Noorbeek)
zeigen. Erwähnenswert ist auch die Wiederbelebung der Dialektbühne, wie sie nicht
nur in dem ‘Streektheater’ in Heerlen, sondern auch in anderen Orten in Erscheinung
tritt.
Das Berufstheater ging inzwischen einen anderen Weg. Nicht mehr gestützt durch
die sozialen Entwicklungen in der Landschaft selber verkümmerte es. Das traurige
Ende von dem, was vor noch nicht langer Zeit als die bewundernswerte Darbietung
einer spezifisch limburgischen Bühnenkultur betrachtet wurde, ist noch in so frischer
Erinnerung, dass man die darauf bezüglichen Vorgänge besser mit Stillschweigen
übergeht; fehlt zu ihrer Behandlung doch noch der dazu nötige innere Abstand.
Es ist merkwürdig, dass das Ende der Aktivitäten des limburgischen Berufstheaters
mit einer umfangreichen Verbesserung der Bühnenakkomodation in den limburgischen
Schauspielhäusern zusammentrifft. Nicht weniger als sieben gut eingerichtete
Schauspielhäuser, teils brandneu, standen zur Verfügung für Aufführungen
verschiedener Art: für das klassische und moderne Theater, und für Oper, Operette,
Kabarett, Revue, Ballet und Musical, wo heutzutage nur das vorgeführt wird, was
ausserhalb der Provinz Limburg entstanden ist. Zwar ist die Zahl der Besucher nicht
unbefriedigend, aber ein breites Interesse fehlt, besonders wenn die aufgeführten
Stücke Neuerungen verschiedenen Charakters befürworten. Deshalb werden
experimentale Aufführungen nur wenig besucht. Die Verbreitung von den
unterschiedenen Formen des experimentalen Theaters in Limburg ist nicht zu
erwarten, weil sie zu wenig inneren Anschluss haben an die Traditionen der im Lande
selbst erwachsene Volks- und Amateurbühne.
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Resumé
Quand nous parcourons l'histoire du théâtre limbourgeois pendant les périodes dont
ce livre s'occupe, il nous est permis de constater que dans notre province le théâtre
s'est développé comme un art populaire dont toute la population a pris part. Les
causes de ce phénomène sont évidentes: des liens communautaires bien organisés,
aussi bien dans les villes relativement modestes que dans la campagne où les
communautés formaient un ensemble fermé. La vie des hommes se passait
principalement en dedans des bornes étroites. Dans les villages la vie était tout à fait
déterminée et contrôlée par la société. Tant que la société présentait une foule de
caractéristiques homogènes et tant que la vie dans ces communes restreintes était
assez isolée, le théâtre devait se mouvoir dans des limites posées par cette vie
communautaire. On y subit le théâtre comme une source importante d'amusement et
de récréation, inséparablement liée à des soirées dansantes et des galas, comme
l'expression de la créativité qui était latente dans ces communes.
Il est assez évident que le Limbourgeois, avec sa prédilection pour un romantisme
vigoureux et avec son imagination fertile, professe un grand amour pour le théâtre,
par préférence combiné avec la musique et la danse d'animation religieuse. Il est
donc pas étonnant que dans aucune région des Pays-Bas les jeux de plein air ont
touché le peuple d'un tel degré, qu'il en a fait son affaire à lui. Cette prédilection a
une histoire très ancienne: lorsque dans les régions des deux côtés de la Meuse les
anciens spectacles populaires étaient représentés, comme ce fut le cas dans Hasselt,
Bilsen, Saint-Trond, Loon et, Rutten ou Stokkum et comme nous les connaîssons
aussi dans le Limbourg néerlandais. Depuis des siècles les Limbourgeois ont goûté
le spectacle pieux et l'entourage coloré, la musique, la scène bariolée, présentée par
la foule festoyante, et les pièces à grand spectacle d'après les textes traditionnels. Et
tout cela est toujours resté le même, depuis en 1916 le Openluchttheater (théâtre de
verdure) a été ouvert à Fauquemont. A partir de cet événement les hommes sont
venus de près et de loin et ils sont rentrès chez eux, fermement résolus de faire quelque
chose de semblable dans leur propre ville ou
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village. Mais la vie de thésâtre au Limbourg n'a pas été de l'amusement pur et simple.
On a toujours reconnu et apprécié les formes de théâtre qui en dépassaient. Le
spectacle populaire religieux au Limbourg pouvait se vanter d'une très vieille tradition
et, dans ce cadre, il faut surtout penser aux anciens spectacles donnés à l'occasion
des processions vers les sanctuaires dans Maestricht et Susteren. On exécute, aussi
dans nos jours, beaucoup de jeux de la Passion et de miracles et ils répondent à la
tendance du jeu communautaire qui, dans les trente ans jouissait d'un intérêt
considérable. Et pour cause, parce qu'on voyait dans ces représentations un ‘moralité’
qui touchait de prés toute la commune et qui voulait en donner un message. Dans
cette façon la valeur éducatrice du théâtre augmentait de nouveau.
Mais à côté de ce développement une initiative importante fut prise qui, à la longue,
devrait aboutir à des tensions entre la vie communale traditionnelle et le phenomène
du théâtre. Dans le cours du dix-neuvième siècle le théâtre limbourgeois, s'étant
dégagé des influences étrangères, notamment sous l'impulsion de la littérature en
patois et des dramaturges du pays, s'intéress ait, vers la fin du siècle, de plus en plus
pour le théâtre néerlandais et flamand. Dès lors on a pris part à la culture nationale
qui commença à s'exprimer aussi dans le théâtre en langue néerlandaise. Des artistes
d'une réputation nationale ont fait école au Limbourg et leur influence se faisait sentir.
Quelques metteurs-en-scène se rencontrèrent avec eux et subirent leur influence,
qu'ensuite fut passée au théâtre d'amateurs. Dans cette façon les sociétés dramatiques
d'amateurs d'une classe supérieure établirent des contacts avec le théâtre professionnel.
Mais à cause de cela même un abîme venait de se creuser entre le théâtre professionnel
et le théâtre d'amateurs qui s'adressait plutôt aux désirs populaires. Le théâtre
professionnel s'adressait notamment à la bourgeoisie ‘honnête’. C'était un amusement
bourgeois qui souvent se présentait comme un reflet de la sphère qui règnait dans
ces cercles, y compris la dissimulation, la pruderie, les taboes sexuels et l'exiguïté
de la bourgeoisie. Les réalisations du théâtre professionnel faisaient voir les avantages
de s'adapter à la société existante. C'était une phase d'un procès d'acculturation général
qui se déroulait dans ces temps. Ainsi le théâtre professionnel demeurait bourgeois
et vertueux. Il n'était ni passionné, ni critiquant, ni rebelle, ni révolutionnaire. On ne
montait pas aux barricades. Le répertoire n'était point radical, mais il répondait à
l'honnêteté bourgeoise; il s'adaptait a la mode du jour, avec beaucoup d'étroitesse et
un manque de critique sociale. La forme positive dans laquelle le théâtre professionnel,
lui aussi, présenta son rôle d'éducateur, montre un sens accessoire qui est remarquable.
Dans une société catholique tellement
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inébranlable, on ne pouvait se permettre de présenter à la bourgeoisie des conceptions
d'une vie amorale. Il fallait s'adapter aux interprétations de la vie bourgeoise et, sur
la scène, ces interprétations devraient se conformer aux conceptions de vie, notoires
depuis longtemps. Les normes éthiques devaient être catholiques. Ainsi la participation
à la culture internationale était insuffisante et les normes restaient trop orientées sur
les prétentions contemporaines de l'éthique catholique. Le public du théâtre était
restreint à une élite peu nombreuse, ce qui changea seulement, mais pour toujours,
après la deuxième guerre mondiale. D'après les vues de ce groupe restreint le peuple
ne devait pas être admis au théâtre. Aussi fut-il repoussé par le clergé, car ‘le théâtre
était du monde et point profitable à la vie intérieure’.
Le théâtre des amateurs limbourgeois lui aussi montrait un nombre de
caractéristiques mentionnées ci-dessus. Mais ce théâtre était d'une autre nature: plus
orienté vers le peuple, plus s'adaptant au modèle propre pour la récréation de la
société de petite envergure existante, inspiré par une joie de jouer et une impulsion
de s'exprimer, toutes les deux spontanées. Pour des générations le répertoire a pris
ses racines dans la conscience sociale et religieuse de la société. L'intrigue s'entrelaçait
avec les modèles connus et reconnaissables pour la récréation: les relations parentales
et familiales, les problèmes conjugaux, le rôle du père, de la mère et des enfants, la
place du personnage revêtu de l'autorité familiale, la position du personnel, etc.
L'ingénuité du plaisir de faire du théâtre, qu'en dérivait l'acteur aussi bien que le
spectateur, obtenait une dimension de plus quand un nombre d'écrivains limbourgeois
(Olterdissen, Jac. Schreurs, Baarts, Hollewijn, Malherbe, Haimon, e.a.) commença
à écrire ou à adapter des pièces pour leurs propres troupes. Ils présentaient les
spectateurs l'image réfléchie de leur propre vie, en laissant voir comment cette vie
pourrait être agréable si on faisait un usage optimal des coutumes communales. Ils
apprîrent au peuple qu'il était nettement absurde de vouloir changer la société, parce
que les difficultés qu'on rencontrait, n'étaient en somme rien qu'un manque d'adaption.
Partant de cette impulsion spontanée de jouer du théâtre, qui se révélait dans mainte
ville ou village, il est d'une importance principale que ce mouvement populaire vivant
a donné lieu à une élévation du niveau artistique, qui à son tour devînt la condition
nécessaire pour faire un essai d'art dramatique sous la direction de metteurs-en scène
capables.
Si on voudrait décrire le niveau soi-disant artistique comme une combinaison d'un
pouvoir artistique et de l'enthousiasme vivant il faut constater que dans la période
d'avant-guerre cet enthousiasme était bien présent, mais dans la plupart des
compagnies le pouvoir artistique manquait.
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Cela me fait penser à une histoire, racontée souvent par Gabriel Beckers. Il se rappelait
vivement que pendant la guerre le célèbre acteur Albert van Dalsum fut présent à la
réalisation d'une pièce de théâtre par un groupe d'amateurs, venant de Beek. Il fut
fortement impressioné, aussi bien de la pièce que de la manière de jouer. Mais van
Dalsum était aussi un homme intègre et il ajouta: ‘Il n'y eut personne qui savait jouer
de la comédie’.
Néanmoins le théâtre d'amateurs limbourgeois entra presqu'inaperçu dans une
phase plus adulte sous la direction de quelques metteurs-en scène talentés. Par leur
contact avec le théâtre professionnel ils tendaient à un niveau plus élevé et par leur
travail on commença à se rapprocher de la perfection de l'expression dramatique et
de l'art du théâtre dans une forme plus tirée et plus perfectionnée. Cette évolution
dans le Limbourg est marquée par quelques personnes qui ont, avant et après la
dernière guerre mondiale, eu la direction de quelques ensembles renommés: Jef
Schillings jusqu'à sa mort en 1949, Gabriel Beckers dans les années cinquante, Jef
Baarts dans le terrain de l'opérette, de l'opéra et des jeux des masses et Piet Malherbe
pour les jeux folkloriques et les jeux en patois. Tous ces gens et bien d'autres ont
dirigé le développement; avec leur autorité ils ont fait école; ils ont préparé la voie
du théêtre qu'ils ont mis hors de son isolement et intéressé dans la société. Quand
enfin on était à même de réaliser la collaboration en se fondant sur les éléments
meilleurs du théâtre des amateurs, le théâtre limbourgeois avait obtenu son identité
et on avait créé une base sur laquelle une entreprise professionnelle était devenue
possible. C'est ainsi qu'un théâtre spécifique limbourgeois fut né comme une apothéose
d'un développement de longue durée et qui semblait destiné à être le présage d'une
culture de théâtre régionale et comme tel un enrichissement de la vie de théâtre
néerlandais et flamand.
Hélas, au moment même que les espoirs étaient au plus vives, il se produisait un
revirement qui paraîssait inévitable. Les perspectives réjouissantes d'un avenir plein
de promesses pour le théâtre des amateurs et de profession, n'étaient point réalisées.
Dans peu d'années une autre situation surgit qui a influencé en premier lieu le théâtre
des amateurs; sa déchéance fut, comparée avec d'autres, quasi catastrophale. L'intérêt
pour le théâtre des amateurs commençait à diminuer sous l'influence de l'écran; dans
les années à suivre la télévision lui donnait à peu près le coup de grâce. Etant confronté
avec les télé-productions de grande envergure le public éprouvait la distance
formidable entre l'amateurisme villageois et le théâtre idéal. On commençait avoir
conscience de la faiblesse intérieure de leur théâtre, des pièces, du jeu, des acteurs.
On
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n'était plus disposé de se contenter des défauts qui étaient devenus trop évidents. On
n'accepta non plus le répertoire traditionnel, la limitation serrée du lieu de l'action,
surtout après que la scène était ouverte et élargie en comprenant le monde entier. En
outre les relations sociales étaient devenues moins avantageuses pour une culture de
théâtre locale. Beaucoup de compagnies de théâtre quittèrent leur isolement et
tâcherent d'élargir leur horizon. D'autres formes de récréation se disputaient la
préminence. Les compagnies tombèrent en difficultés financières; jouer devant des
salles vides n'était pas profitable et ne donnait point de satisfaction. Le théâtre se
racornit et seulement quelques petits groupes essayèrent de combattre la tendance
règnante. Dans beaucoup de cas des metteurs-en-scène capables furent forcés de
recommencer avec un noyau de jeunes. La qualité des pièces représentées, choisies
avec plus de critique, prouve que le théâtre des amateurs limbourgeois est toujours
vivant. L'homogénéité des troupes s'est évolué; la technique, les accessoires et les
décors sont améliorés considérablement. On peut constater une renaissance
remarquable dans les jeux collectifs, comme par exemple les représentations du
‘Symphonia Ruremondia’ (Ruremonde, 1973), le ‘Spel van de Heiligdomsvaart’
(Susteren, 1973), le ‘Draaksteken’ (Beesel, 1974), le ‘Passiespelen’ (Tegelen, 1975),
le ‘Burchtfeesten’ (Noorbeek) et autres. En outre il faut, dans ce cadre, faire attention
à la renaissance du théâtre en patois, qui a obtenu une place, non seulement à Heerlen
dans le Streektheater, mais aussi ailleurs. Entretemps le thêâtre professionnel a suivi
une route inverse. Parce que le soutien des évolutions sociales dans la région même
lui a échappé, il languissait. La triste fin de ce qui était hier l'orgueilleuse
représentation de la culture du théâtre (inter)-limbourgeois est de date si courte que
l'on peut mieux y passer en silence. Ce qui fut salué comme une tendance de
développement pour des décennies à venir, est mort et enterré sans phrase et sans
avenir. Il est d'ailleurs remarquable que la fin du théâtre professionnel limbourgeois
coïncide avec un amélioration de l'accomodation théâtrale. Pas moins que sept
théâtres, convenablement outillés, dont la plupart tout neuf, sont à la disposition de
toutes sortes de représentations: théâtre classique et moderne, cabaret, revue, ballet,
opéra, opérette, musical, etc. En ce moment on y peut seulement voir ce que ce passe
et se développe ailleurs, en dehors du Limbourg. La fréquence des visiteurs et le
degré d'occupation sont assez satisfaisants. Néanmoins l'intérêt, surtout pour le théâtre,
n'est pas considérable. Surtout dans les cas où la représentation montre d'une façon
plûtot excessive, la poussée vers un renouvellement, le nombre des visiteurs diminue
considérablement. En Limbourg on visite peu les représentations expérimentales.
Néanmoins cette forme de théâtre paraît
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avoir de l'avenir: comme théâtre qui sert à se rendre conscient de soimême et de son
environnement. Il est réalisé dans des théâtres de poche avec un public captivé et
participant; jeu d'improvisation, se distancer du rôle et avec des expériments de forme
comme des impulsions créatives. C'est une expérience nouvelle du théâtre, qui surgit
plus ou moins du théâtre éducatif, mais qui, en Limbourg, ne suit point les traditions
du théâtre populaire et celui des amateurs. Aussi on ne doit pas s'attendre à
l'élargissement de ces formes expérimentales du théâtre.
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Nederlandse, Bond van Arbeiders Tooneelver, 196.
Nederlandse Comedie, 267.
Nederlandse Schouwburg Antwerpen, 90.
Nederlandse Schouwburg Brussel, 20.
Nederlandse Toneelgroep Rob Geraerds, 266.
Nederlandse Vereniging Het Tooneel, 101, 102, 106-108.
Nederlandsche Tooneelver., 101, 108.
Nice, 120.
Nieuw Nederl. Toneel, 101, 263.
Nieuw Rotterdams Toneel, 267.
Nieuwe Komedie, De, 156, 267.
Noorbeek, 276.
Noord-Hollandsch Vaudeville Gezelschap, 97.
Noordstar, De, 72.
Novem, 62, 213.
Nuth, 48, 69.
Oberammergau, Passiespelen, 159-161.
Odiliënberg, 32.
Oefening Baart Kunst, 53, 73, 77, 141.
Oefening en Uitspanning, 84.
Ons Genoegen, 82, 199, 211.
Ons Tooneel, 212.
Ons Zuiden, 183.
Oost Nederlandsch Tooneel, 264.
Opbouw, 211.
Opera Gezelschap Figaro, 250.
Operette Ensemble Heerlens Mannenkoor, 248.
Operette Gezelschap Fons Olterdissen, 249.
Operette Gezelschap Limburg, 249.
Operette Gezelschap Wilhelmina, 248-249.
Oppeven, 188.
Padua, 220.
Pallieter, 142.
Parijs, 11, 20, 38, 98, 120, 160.
Pegasus, 213.
Petite Dramatique, La, 27, 28, 83, 84.
Pit, 183.
Plankeniers, De, 183.
Plattkölnisches Possen und Operetten Ensemble, 102, 109.
Pogen, 211.
Pol Staes, 211.
Posterholt, 32, 56.
Pro Arte, 211.
Puck, 216.
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Randstad, 213.
Rederijkers, De, 213.
Reizend Volkstheater, Het, 156.
Reizend Zeeuws Volkstoneel, 213.
Residentie Toneel, 264.
Residentie Tooneelgezelschap, 101.
Reuvers Toneel, 177.
Reynaert, 211.
Reynaertghesellen, 211.
Rikka Hopper Gezelschap, 262.
Roerdomp, De, 211.
Roermond, 3, 4, 9-14, 16, 18-21, 26-34, 43, 48, 53-57, 64, 67, 68, 72, 73, 83,
91, 94-102, 104, 106, 107, 109, 116, 118, 121, 133, 135, 141, 146, 169, 185,
194, 195, 212, 221, 228, 238, 247, 248.
Roermond, Bisschoppelijk College, 64, 65.
Roermond, Christoffelhuis (vereniging), 26, 31, 108, 267, 268.
Roermond, Cult. Vereniging Civitas, 267-268.
Roermond, Geloof en Wetenschap, 108, 109, 266, 267.
Roermond, Groote Societeit, 11, 16, 91, 100-102, 106-109, 120, 266.
Roermond, Harmonie Theater, 29, 30, 32, 268.
Roermond, Kapel in 't Zand, 29, 153, 167.
Roermond, Kon. Harmonie, 11, 18, 26, 28, 98, 100.
Roermond, Leeuwen, 56.
Roermond, Limburgs Belang, 16, 27, 29, 30, 42, 89, 92, 93, 94.
Roermond, Maas- en Roerbode, 10, 19, 21-23, 31, 100, 120, 188.
Roermond, Maasniel, 56.
Roermond, Natuur- en Letterkundig Genootschap, 100-101, 106, 109.
Roermond, Nieuwe Koerier, 26, 28, 29, 31, 99, 101, 102, 106, 107, 108, 109,
164.
Roermond, Oranjerie, 268-269.
Roermond, Roermondenaar, 10, 53, 91, 104-106, 116.
Roermond, Roermonds Mannenkoor, 26, 31, 34.
Roermond, Roermonds Salonorkest, 30.
Roermond, Royal Theater, 267.
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Roermond, Vereniging G.S. zie: Groote Societeit.
Roermond, Volksvriend, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19-21, 54, 55, 95, 97, 117.
Roermond, Zaal van Weustenraadt, 11, 92, 94.
Roermonds Onderwijzers Tooneel, 141.
Roermonds Toneel, 177, 185, 212.
Roermondsche Zang- en Muziekver., 21, 22, 26, 27, 29, 116, 248.
Rolduc, 21, 26, 64, 65, 66, 135, 181, 237.
Rombert, 211.
Rome, 265.
Rooms Toneel (Geleen), 197, 199, 212.
Roomsch Tooneel (Roermond), 31, 141.
Roomsch Tooneel (Venlo), 56.
Roosendaal, 254.
Roosteren, 191.
Rotterdam, 11, 85, 99, 213.
Rotterdam, De Maasbode, 132, 140.
Rotterdam, Tivolischouwburg, 91, 99.
Rotterdamsch Hofstadtoneel, Vereenigd, 262, 263.
Rotterdamsch Tooneel, Het, 109.
Rotterdamsch Tooneelgezelschap J. Vos, 43, 91, 92, 101, 111.
Rucphen, 132.
Rummen, 197, 211, 213.
Rupergalm, De, 211.
Rutten, 272.
Rijswijk, 213.
Salon des Variétés A. en J. Bakker, 96, 97, 109.
Schaesberg, 48.
Schakel, De, 211.
Schiedam, 200, 203, 213.
Schimmert, 42.
Schimmert, St. Marie, 64, 153.
Schinnen, 59, 152.
Schinnen, Sweyckhuizen, 142, 168, 173, 178.
Schinveld, 86.
Schouwspelers, De, 183.
Schouwtoneel, Het, 137, 149, 155, 264.
Simpelveld, 137, 212.
Sint-Martens-Latem, 146, 148.
Sittard, 4, 14, 57, 62, 65, 68, 82, 84, 94, 109, 138, 139, 141, 169, 173, 194, 195.
Sittard, Forum, 268.
Sittard, Oberbayern, 268.
Sittard, Overhoven, 153, 168.
Sittard, Schouwburg, 267, 269.
Sittard, Unie, De, 53.
Sittardsche Tooneelvereeniging, 57, 84.
Société (Societeit),
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Société (Societeit), de Chant Guillaume Tell, 13.
Société (Societeit), der Vereenigde Limburgers Brussel, 97.
Société (Societeit), Dramatique et Littéraire de Ruremonde, zie:
Dramatisch Gezelschap Roermond.
Société (Societeit), Dramatique de Echt, zie: Dramatisch Gezelschap Echt.
Société (Societeit), Fanfares à Weert, 55.
Société (Societeit), Indépédance de Herstal, 98.
Société (Societeit), Liederkranz de Ruremonde, 13.
Société (Societeit), Momus, zie: Momus.
Société (Societeit), Musicale et Dramatique, 34, 47.
Société (Societeit), Royale d' Harmonie, 10, 35.
Société (Societeit), Union Chorale, 34, 52, 168.
Spaubeek, 86, 152.
Spaubeek, Openluchttheater, 134-135, 152, 223, 225.
Speelgroep Horst, 212.
Speelgroep Limburg, 137, 142, 156, 168, 178, 180, 183, 186, 217, 235-243,
246.
Stadttheater Stuttgart, 98.
Stein, 142, 197, 212.
Stein, Steinerbosch, 153, 183, 217.
Stokkem, 3, 272.
Stratum, 84.
Streven, 211.
Studio, 85, 267.
Susteren, 153.
Susteren, Heiligdomsvaart, 167, 169, 273, 276.
Swentibold, 57, 82, 188.
Tavenu, 29.
Taverne, 86.
Tegelen, 3, 56, 166, 185, 188.
Tegelen, Kaetelgericht, 145.
Tegelen, Openluchttheater Den Doolhof, 152-153.
Tegelen, Passiespelen, 160-163, 169, 271.
Tegels Toneel, 177, 185, 195, 212.
Thalia (Houthalen), 56, 199, 211.
Thaleia (Merksem), 211, 213.
Theater (Arnhem), 239, 267.
Theater Hermanns, 95, 97.
Theater Schmidt, 102, 104, 105.
Theater- und Bühnen-Gesellschaft, 59,
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154, 173.
Theater van de Bergh, 109.
Theater van Lier, 39, 91, 97, 111.
Theaterfreunde Vaals, 85.
Theaterverein Bleyerheide. 248.
Théatre Aix la Chapelle, 88.
Théatre Gymnase de Liège, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 262.
Théatre National de l'Odeon, 89.
Théatre Namur, 88.
Théatre Petits Comédiens, 215.
Théatre Royal de Liège, 88, 262.
Théatre Vernock, 88.
Théatre Verviers, 88, 97.
Tien (10) Schmookers, De, 16, 30, 68, 141.
Tienen, 86.
Tierlantijnen, 177, 185, 203, 212.
Tilburg, 108, 213, 254.
Tilburg, Kleine Academie, 135.
Toetssteen, 213.
Tollens, 73.
Tongeren, 3, 46, 72, 73, 77, 81, 211.
Tooneelafd. Belgische Geïnterneerden, 94.
Tooneelgezelschap Vincent Berghegge, 108.
Toneelgroep Geleen, 177, 182.
Toneelver. A.K.D.Y. (Alles komt door ijver), 152.
Toneelver. H. Heyermans, 108.
Toneelver. V.Z.O.D., 85.
Tournee Charles Baret, 89.
Tournee de Comédie Française, 89.
Tournee Lina Munte, 89.
Transfiguratie, De, 213.
Truiden, Sint-, 2, 3.
Turnhout, 211.
Uden, 213.
Uilenspiegel, 211.
Ulestraten, 153.
Urmond, 60.
Urmond, Berg aan de Maas, 197, 212.
Utrecht, 72, 73, 77, 81, 82, 84, 85.
Utrechtsch Tooneelgezelschap, 101.
Vaals, 68, 85, 86, 136, 248.
Vaals, Vijlen, 222.
Valkenburg, 59-62, 69, 84, 86, 145, 150, 188, 224.
Valkenburg, Falcobergia, 69, 268.
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Valkenburg, Openluchttheater Rotspark, 31, 42, 62, 131-134, 137, 138, 147-150,
153, 154, 156, 173, 175-177, 183, 216, 223, 234, 237, 238, 241, 249, 250, 254,
258, 260, 272.
Valkenburg, Ravensbosch, 64, 117, 133.
Valkenburg, Ruïne, 146.
Valkenburg, Valkenburg Omhoog, 134, 148, 234.
Valkenburg, Zangver. Walram, 61.
Vast als Eyck bij der Mase, 152.
Venlo, 3, 14, 56, 68, 84, 94, 97, 109, 141, 169, 194, 225, 248.
Venlo, Cultureel Centrum, 224, 269.
Venlo, Genooi, 152.
Venlo, De Prins, 268.
Venlo's Toneel, 56.
Venray, 68, 141, 167, 169.
Venray, De Beejekörf, 269.
Vereenigd Tooneel, Het, 262.
Vereenigde Schouwspelers, 263.
Vereenigde Variété's Tooneellisten, 99.
Vereenigde Vrienden, 69.
Veredelend Volksvermaak, 137, 234.
Verviers, 87, 247, 250.
Vlaams Schouwtoneel, 156.
Vlaamsch Tooneel, 98, 149.
Vlaamsch Volkstooneel, 142, 150, 155, 180, 223, 234, 235, 262.
Vlaamsche Kring, De, 73, 77.
Vlaamse Vrienden, De, 311, 213.
Vlasbloem, De, 141.
Vlijt en Uitspanning, 55.
Voerendaal, 86.
Voerendaal, kasteel Cortenbach, 153, 154.
Vlodrop, 56.
Volkstoneel, Het, 183.
Vondel, Antwerpen, 82.
Vondel, Simpelveld, 137.
Vondel, Stein, 197, 212.
Vondel Tooneel, Het, 92.
Voor Taal en Kunst, 73.
Voor Taal en Vrijheid, 72.
Vooruit, 56.
Vreugdendal, 73, 77, 81, 82.
Vriendenkoor, 147.
Vriendenkring, De, 85, 173.
Vriendschap zij ons doel, 73.
Vrij Vooruit, 73, 77.
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Vrije Club, De, 85.
Vrije Heerlijkheid, De, 54, 55.
Vrije Spelers, De, 141.
Vrije Toneel, 105.
Walrams Genootschap, 42, 249.
Wassenberg, 9.
Waterschei, 199, 211.
Waubach, 167.
Waubach, Openluchttheater Rimburg, 153, 161, 166.
Weert, 55, 135, 141, 169, 177, 185, 203, 212.
Weert, Bisschoppelijk College, 64.
Weert, De Munt, 269.
Weerter Tooneelkunst, 55.
Wenen (Wien), 120, 214, 247, 258.
Wenen (Wien), Ring Theater, 120.
Wenen (Wien), Theater a/d Wien, 220.
Wenen (Wien), Torso Theater, 229.
Wiener Operette Ensemble, 94.
Wilhelmina, 86.
Willen is kunnen, 80, 211.
Willen Ogier, 73.
Witte Lely, De, 211.
Wijnandsrade, 62.
Wijngaard, De, 72.
Zingende Zuiden, Het, 53, 248, 249.
Zomerspelers, De, 156.
Zuid-Limburgs Jeugdtoneel, 216-217.
Zuid-Limburgs Toneel, 86, 116, 134-135, 137, 142, 150-155, 161, 173-179,
183, 184, 186, 199, 212, 216, 223, 224, 226, 227, 234-236, 249.
Zuid-Nederlandse Opera, 184, 217, 246, 250-252, 257-259.
Zuidelijk Toneel, Het, 241.

Harry Schillings, Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw

308

Register van titels
A en Z, 69.
A Jolly, 20.
Aan flarden, 85.
Aan God en Koning trouw, 62.
Aardschok, De, 86.
Abelino, 183.
Abendstunde, Die, 12.
Adam in Ballingschap, 66, 106, 107, 120, 134, 151, 155, 177, 179.
Adel in Livrei, 137, 139.
Adelaarsjong, Het, 178, 184, 264.
Advocaat Plukvink, 40, 221.
Afgodendienaar, De, 147.
Aida, 255, 256.
Aladin en de Wonderlamp, 217.
Algemene Dienstplicht, 70.
Allerwelts-Vetter, Der, 95.
Allerzielen, 205.
Alles voor de tuin, 205.
Als de Kat van Huis is, 70.
Als de kinderen maar eens groot zijn, 184.
Als een kat op een heet zinken dak, 184.
Als stad en land elkaar ontmoeten, 177.
Ambitieusen Burger, Den, 41, 221.
Ambtenaar van de burgerlijke stand, De, 70.
Ami Fritz, L', 89.
Amor in de pastorie, 222.
Amours de Cléopatra, Les, 97.
Anastasia, 195.
Andromaque, 89.
Anne Cathariencken, 61.
Anneke, 179.
Anne-Mie, 90.
Anne-Veronica, 167.
Annonce faite à Marie, l', 183.
Apotheker, Der, 255.
Après l'Amour, 262.
Arlequin au tombeau, 214.
Arlequin aux enfers, 214.
Arme onder de trap, De, 155.
Arthur de Beaumont, 73.
Assepoester, 179, 216, 217.
Athalie, 64, 65.
Atticus, een martelaarsbloem uit de eerste kerkvervolging, 63.
Aventurier, l', 89.
Aventurière, l', 24.
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Avocat Pathelin, l', 40, 221.
Baakauf, Et, 225.
Balt, de Marskramer, 72.
Barbara, 238.
Barbier van Sevilla, De, 47, 111, 250.
Baron Tip, 266.
Batavische Gebroeders, De, 178.
Beatrijs, 109, 156.
Bedroefde Recruut, De, 70.
Bedrogen Duivel, De, 60.
Bei Wasser und Brot, 95.
Bemoeial, De, 184.
Bengaalsche Tijger, Een, 97.
Berger Bas-Breton, Les, 96.
Bernadette, 155, 188.
Bernadette Soubirous, 168, 241.
Bernardusspel, 155.
Bet en Mei en de Brook, 141.
Betoverde Suikerhuisje, Het, 216.
Bettelstudent, Der, 100.
Bibliothecaris, De, 101.
Bie dokter Pillemans oppe Koffie, 27.
Biechtgeheim, Het, 266.
Bieë Hiëernonk, 135, 224.
Big van het 168 ste, De, 111.
Bij Heernonkel, 136, 152, 155, 176, 223,
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224.
Black Comedy, 243.
Blaffen tegen de maan, 204.
Blauw Roeës, De, 182, 228, 229.
Blauwe Schenen of Broer en zuster, 55.
Bleumke, 't, 43.
Bloedzuigers, De, 12.
Bloodzukers, De, 35, 41, 221.
Blume von Hawai, Die, 249.
Blijde intocht van Karel V, 39.
Blijspel vol verwarring, Een, 151, 155.
Boefje, 266.
Boerenkrijg, De, 156.
Bokkenrijders, De (van Eeden), 137.
Bokkenrijders, De (Kessels), 27, 59, 222, 248.
Bokkenrijders, De (Vijgen), 62.
Bokkenrijders in het land van Valkenburg, De, 134, 136, 151, 153, 156, 173,
174.
Bomen sterven staande, 184, 185.
Bonte Tocht, De, 165.
Boomgaard, De, 185.
Boquillon à la recherche d'un père, 41.
Bourgeois Gentilhomme, Le, 41, 59, 89, 221.
Brand va Bellent, Der, 222.
Broeder Vrijmetselaars, 52.
Broedstök van 1733 daalder en 22½ grosschen, Ein, 27.
Broullés depuis Wagram, 18.
Bruid daarboven, De, 47, 48, 73, 82.
Bruid in de morgen, De, 184.
Bruiloft van Kloris en Roosje, De, 96.
Bruine Suiker, 140.
Brunhilde, 182.
Bruno, de Spinner, 97.
Bungalow, De, 185.
Buren, De, 44.
Burger-Edelman, De, 156, 237.
Buttinger en Zoon, 52.
Candida, 106, 107.
Carmen, 250.
Cathérina, 89.
Cavaleria Rusticana, 250.
Chaîne Anglaise, 86.
Châlet, Le, 65.
Chamillac, 88.
Chanteuse des Rues, La, 96.
Charelke, 227.
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Charette Anglaise, Les, 109.
Charlotte, 43.
Chemineau, Le, 89.
Chien de Paris, 35.
Christiaan van het Verkesweerdje, 41.
Christus Verworpen, 135.
Circus Knie, 156.
Clivia, 249.
Cloches de Cornevilles, Les, 89, 249.
Cloître, Le, 92, 93.
Coelius, 63.
Colinette, 89.
Columbus, 51.
Come back, Peter, 183.
Comtesse du Tonneau, La, 96.
Conservatief en liberaal, 43.
Contanten, 139.
Cosi fan Tutte, 258.
Cyrano de Bergerac, 108.
Czàrdàsfürstin, Die, 249, 255.
Daar moet je een vrouw voor zijn, 185.
Daar was laatst een meisje loos, 183.
Dame aux Camélias, La, 24, 89.
Dame Blanche, La, 88.
Danseur Inconnu, Le, 88.
Datterich, 220.
Dat u de duivel haal, 97.
Dat wat je niet hebt, 140.
Dat weeten wij niet zo precies, 61.
Deken Thijssenspel, Het, 168, 173.
Demi-monde, Le, 89.
Deserteur van Monsigny, De, 119.
Deux cousines, Les, 96.
Diable boiteaux, Le, 214.
Diamants de la Couronne, Les, 88.
Dief, De, 101.
Distel, De, 108.
Divorce, Un, 106.
Dochter van de barbeer, De, 43.
Dochter van den Vrek, De, 98.
Dochter van Dominique, De, 72.
Dochter van Roland, De, 82, 152.
Doctoors-Kandidaat, 59, 221.
Dode, die verkouden was, De, 141, 179, 190.
Dode Duif, 240.
Dode te Paard, De, 138.
Dollarprinses, De, 91.
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Dolle Hans, 56, 108.
Dolly betert 't, 106.
Domme Hans en Gouden Gans, 217.
Don Cesar de Bason, 98.
Don Garcia Moreno, 63.
Don Juan, 88.
Don Quichotte, 134, 135.
Donkere Weg, De, 135.
Dood eens spelers, De, 98.
Door de Intendance, 47.
Doornenweg, De, 47, 82.
Dorfbarbier, Der, 64.
Dorre Boom, De, 161.
Dragons de Villars, Les, 88, 249.
Dras, 35.
Dreimäderlhaus, Das, 249.
Drei naakse en eine zonder Humme, 35.
Drei Sjoenste, De, 141.
Drie hoeden, De, 90.
Driekoningenavond, 155, 156, 238, 240, 241.
Drielingbroeder, De, 205.
Drie paar schoon, 28.
Drie vrouwen en één man, 86.
Drie Wuilisse, De, 227.
Dronkaard, De, 27, 98.
Druëgwoeesj, De, 232.
Duistere Punt, Het, 31.
Duivelsei, Het, 182.
Dumme Hans, Der, 54.
Durand en Durand, 31.
Duuvelsboed, De, 232.
Duvejäck, Der, 225.
Ebbenhouten Olifant, De, 142.
Echtscheiding, 106.
Edelmoedige Diefstal, De, 98.
Ederein, 227.
Eens gekocht, blijft gekocht, 46, 61.
Eer van een koopman, De, 61, 63.
Eerloos, 27, 47, 56, 82.
Eerste Liefde, Eene, 28.
Eeuwige, De, 180, 226.
Ei, Het, 205.
Eigen belang boven alles, 21.
Eigenzinnigheid, 73.
Eindexamen, Het, 262.
Ego, 178, 181.
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Elckerlyc, 142, 146, 151, 155, 176.
Electra, 156.
Elisa, 43, 73.
Elisabeth van Valkenburg, 146.
Elk wat wils, 155.
Ellendeling, Een, 28, 84.
Emigranten, 184.
Enfant prodique, l', 88.
Engel met Bloempot, 184.
Engeltje van niets, Een, 241.
English, 95.
En Jacob diende, 136, 174, 175.
Entführung aus dem Serail, Die, 262.
Enragés, Les, 96.
Episode, de 1812, l', 14.
Er is vergelding, 60.
Es auw sjure brenne, 182.
Espionne Russe, l', 14, 89.
Estelle ou le Père et la fille, 14.
Etrangère, l', 24, 25, 89.
Entre armée pour soi-même, 14.
Eva's droom, 152.
Everzwijn der Ardennen, Het, 55, 65.
Executie van Maria Stuart, De, 109.
Familie Kwazie, 227.
Familiekind, Het, 140.
Farce du pendu dépendu, La, 65.
Fataal geheim, 241.
Faust, 31, 51.
Faust (Gounod), 47, 88, 250, 255.
Favorite, La, 87.
Fédora, 39, 91.
Femme du Peuple, La, 96.
Fernand de Speler, 61.
Fiat Justitia, 56, 137.
Fiedelflier, 217.
Fidelio, 65.
Figaro de Berbeer, 47, 50, 248.
Figaro's Hochzeit, 88.
Fils naturel, Le, 24.
Findelkind, Das, 85.
Fiole de Cagliostro, La, 14, 53.
Firma Adam en Eva, De, 139.
Fledermaus, Die, 100, 255.
Flesch-Drama, De, 97.
Fliegende Höllander, Der, 88.
Florimont, de pauselijke Zouaaf, 26, 63.
Franchemont, de Marskramer, 27, 248.
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Franciscusspel, 152.
Fransch krijgsgevangene, Een, 20, 30, 43, 53, 73, 82.

Harry Schillings, Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw

311
Franse kreegsgevangene, Eine, 18.
Freischütz, Der, 250, 254.
Freuleken, 91, 149.
Friesland in 810, 99.
Förster Mertens, 85.
Fourchambaults, Les, 25, 88.
Future dans l'embarras, Un, 96.
Gaastram van Mastreech, De, 141.
Galathée, 88, 89.
Galeotto, 63, 82.
Gamine, La, 93.
Gardeluitenant, De, 262.
Gaslicht, 238.
Gasparone, 100.
Geborduurde Bal, De, 156.
Gebroeders Kalkoen, De, 136, 152.
Gebreurs Davenport, De, 51.
Gebrooje Beer, De, 35.
Gecroonde Leersse, De, 242.
Geert en Teun van het platteland, 70.
Gefopte Communist, De, 21, 60.
Gehangene met de koorde, De, 138, 179.
Geheim van de Bergklokken, Het, 217.
Geheim van mevrouw, Het, 56.
Geheimen der H. Mis, De, 133, 166.
Geheimzinnige Viool, De, 217.
Geis, De, 224.
Geisha, De, 91.
Gekke Nelis, 70.
Gelaarsde Kat, De, 216, 217.
Geld speelt geen rol, 263.
Gelukkige reis, De, 184.
Gemengd Huwelijk, 135.
Genadenrijke Walram, De, 156, 178, 237.
Genesius, 155.
Genoveva, 63, 134.
Genoveva van Brabant, 35, 153.
Georges Dandin, 215.
Georgette, 88.
Gepoefde meubels, De, 30.
Gerade Weg der beste, Der, 53.
Gerald de Kruisridder, 63.
Geschiedenis van de soldaat, De, 156.
Geschiedenis van Genoveva, De, 97.
Das Gestehen, 95.
Geteikende, De, 130.
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Getemde Feeks, De, 155, 156.
Getuige à charge, 184.
Gevangene, De, 241.
Gevolgen van een boemelpartij, De, 139.
Gewaande Zieke, De, 61.
Gewetenszaak, Een, 47.
Gieren op veilig nest, 241.
Gisteren, vandaag en morgen, 169.
Glas water, Een, 243.
Glückliche Flitterwochen, 102.
God zal er in voorzien, 168.
Goddank, de taofel is gedekt, 28.
Godfried van Bouillon, 53.
Goeje Boel, 28.
Cognotte, La, 42.
Goldene Kreutz, Das, 95.
Gondebald, 59, 60.
Goud, 178.
Gouden Regen, 185.
Goudvinkske, 't, 227.
Goudvischje, Het, 91.
Graad es oppesser, 224.
Graaf van Luxemburg, De, 91, 262.
Gräfin Maritza, 249.
Grammaire, La, 20.
Grit, 't, 225.
Groentjes, De, 44.
Groet Loot, 't, 224.
Groote Kwakzalverij, Die, 146.
Groote Stadslucht, 91, 139, 262.
Grote Schouwtoneel, Het, 152.
Grote Stilte, De, 203.
Guillaume Tell, 88.
Gustav Kilian en Co, 266.
Hänneschens Reise nach der Schlangen-Insel, 99.
Hagar, 136, 137.
Hagelkruus va d'n Braomelenhof, Et, 225.
Halfuurtje in doodsangst, Een, 61.
Hamlet, (Shakespeare), 66, 151, 155, 156, 238, 240, 241.
Hamlet, (Thomas), 88.
Hand Gods, De, 73.
Hand van God, De, 63.
Hanengevecht, 139.
Hanna van de Heerlerhei, 176, 179, 225.
Hannes zoekt een vrouw, 70.
Hans en Grietje, 216, 217.
Harten twee, harten drie, 241.
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Hartetroef, 182, 228, 229.
Harvay, 183.
Hedwig, die Banditen Braut, 95.
Heer van Pourcedunci, De, 156.
Heilige van de Bleeckerstreet, De, 254.
Heiligen Ontwaken, De, 165.
Heimat, 85, 102.
Heirathsantrag auf Helgoland, Die, 95.
Heks van Geulem, De, 134.
Heks van de Brunssummerheide, De, 153.
Hel der Godloozen overwonnen, De, 167.
Held des Christendoms, De, 63.
Held van de Eucharistie, De, 62.
Helle Wind, D'n, 35.
Hemelnar, De, 116.
Helmeskoel, De, 225.
Hendrik Hameling, 73.
Hérodiade, 262.
Hertog van Brabant, De, 173.
Het was maar kinderspel, 185.
Hildur Brent, 248.
Hochzeitsreise, 95.
Hoe papa op zijn neus keek, 81.
Hofgunst, 106.
Holland waakt, 92.
Honderdduizend uit de loterij, 61.
Hoogste Recht, Het, 56, 101.
Hotelratten, 183.
Hubeer Zonder bon handelt zwart, 176.
Huis aan het meer, Het, 185.
Huis Clos, 184.
Huis van de nacht, Het, 203.
Huis van Valkenburg, Het, 62.
Huiselijk wel en wee, 72.
Hup, Hup, Hoerah, Hier ben ik pa, 141.
Hut in het Zwitserse gebergte, De, 96.
Huwelijk, 155.
Huwelijksaanzoek, Het, 185.
Huwelijksgeluk, 44.
Hij is niet jaloersch, 71, 72, 82.
Hij moet aan 't kleine tafeltje zitten, 73.
Hij moet candidaat worden, 60.
Hypochonder, Den, 42.
Ich habe in Wien ein Walzer getanzt, 266.
Ideaal Echtgenoot, Een, 106.
Ideés de M.me Aubray, Les, 97.
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Ierzuchtige burger, Den, 41, 221.
Iësheilige, De, 182, 228, 229.
Ik inviteer mijn kolonel, 73.
Ik zal handhaven, 138.
Im Weisen Rössl, 249, 258.
In andermans schoenen, 137, 174.
In de Boone, 20.
In de gouwe lanteerie, 120.
In de schaduw van de twijfel, 203.
In den Mist, 139, 262.
In een smal straatje, 266.
In Hotel het Witte Paard, 91, 137, 173, 195.
In Hypnotischen slaap, 31.
Inbraak bij minister Treub, De, 92.
Industrieel van Pont-Avesnes, De, 101.
Ingebeelde Zieke, De, 155.
Ines de Castro, 73, 81.
Inkwartiering, 101.
Intogt van Maximiliaan Emmanuel, Den, 146.
Is U misschien haar man?, 238.
Iwan, de lijfeigene, 56.
Jachhoes, 't, 232.
Jacob van Artevelde, 53.
Jacobites, Les, 89.
Jahreszeiten, Die, 66.
Jaloersche Non, De, 97.
Jan Ongeluk, 111.
Jan de Postrijder, 90.
Jan Rataplan, 182.
Jane Shore, 82.
Janus Tulp, 27, 248.
Jean Baudry, 88.
Jeang, 221.
Jeanne, de Maagd, 182.
Jeanne Mathieu, 14.
Jessonda, 134, 152.
Jocrisse, de Vondeling, 60, 61.
Jong of e maedje, Ene, 182.
Jonk bij jonk en auwt bij auwt, 41, 248.
Jonkheer van Naaksenburg, De, 30.
Joop ter Heul, 137, 155.
Joseph in Dothan, 47, 64, 65, 66, 91, 134, 149, 150, 153, 155, 176.
Joseph in Egypte, 65.
Journeys End, 66.
Judas in Karioth, 152, 154.
Julius, 63.
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Julius Caesar (Loontjens), 31, 51, 141, 227.
Julius Caesar (Shakespeare), 66.
Jungfrau von Orleans, Die, 149, 155.
Kaartvergever, De, 44.
Kamer waarin wij leven, De, 203.
Kamerlid op bezoek bij de koningin, Een, 92.
Kant noch wal, 204.
Kapitein vaan Köpenick, De, 26, 48, 56, 141, 221, 227, 248.
Kathelijne, 203.
Keizer Karel en de Berchemse Boer, 41.
Kenger uusjene Maat, Der, 225.
Kent u de melkweg?' 243.
Kerkvervolger, De, 26.
Kermisvolk op Kerstmis, 176.
Kersentuin, De, 203.
Kiesvereniging van Stellendijk, De, 43.
Kind, Het, 106.
Kinderen van ons Volk, 136, 139, 152, 154, 155, 179.
Kindermäogske, Het, 18, 41, 221.
Kinder weurde groet, 180.
King Lear, 151, 155.
Kino-Königin, Die, 94.
Kitske te laat, Ei, 43.
Klaar voor de start, 245.
Klaos Pompernikkel, 35, 41, 221.
Klein Liefdesverwarring, 'n, 44.
Klein Verdaoling, En, 44.
Kleine Handen, 47.
Kleine kinderen worden groot, 183, 185.
Kleine Menschen, 85.
Kleine Wereld, De, 180.
Kletsjwief, 't, 182.
Klimgeit, De, 139.
Klokken van Corneville, De, 52, 248, 249.
Klopgeest, De, 98.
Klucht der Vergissingen, De, 177, 179.
Klucht van de brave moordenaar, De, 155, 179.
Klucht van de gestrafte met de koorde, De, 155.
Klucht van meester Pathelijn, De, 178.
Knecht van twee meesters, De, 156, 203, 237.
Koel i Lutterendael, De, 135, 222, 223.
Köln, wie es weint und lacht, 102.
Koffie met Cognac, 183.
Kole en gruus, 35.
Kompelseer, 181.
Koning David Herstelt, 66.
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Koningsleven, Een, 48, 80.
Koningspassie, De, 135, 153, 161, 163.
Koninklijke Hoogheden, 185.
Koninkrijk voor een zoon, Een, 111.
Konrad Kreutzer, 51, 248.
Koopman van Antwerpen, De, 72, 82.
Koopman van Venetië, De, 66, 101, 138, 178, 184, 264.
Kop Thee, Een, 44, 82, 99.
Korczak en de kinderen, 185.
Korenbloem van Herstal, 168, 173, 178.
Korporaal Simons, 90.
Krelis Louwen, 155.
Kroonprins en Martelaar, 53.
Kromstafspel, 169.
Kruusweeg, De, 177, 180, 226.
Kuëb va Heële, D'r, 230.
Kuische Bruidegom, De, 140.
Kwint springt 'm, De, 227.
Laatste Tocht, De, 137.
Laevetig Dood, 18, 43.
Lakmé, 88, 254, 262.
Lammeke, Het, 136.
Lanceloet van Denemarken, 156.
Land des Lächelns, Das, 251, 258.
Lastige Prinses, De, 217.
Laurens Coster, 72, 73.
Lavisette, 96.
Lediger Hof, 220.
Leef en Leid op de Daelemerhof, 227.
Leentje uit het Hemelrijk, 135.
Leeuw van Vlaanderen, De, 53.
Lege Graf, Het, 183.
Legende van Sint Servaas, De, 108, 164.
Lena, 73.
Lenore, die Grabusbraut, 95.
Lente en Liefde, 80.
Lentewolken, 85.
Leontientje, 137, 139.
Leste Schlaag, De, 19, 43, 117, 123, 124, 221.
Leve, 't, 180.
Leven der gravin Genoveva, Het, 110.
Leven van Jan de Butto, Het, 180.
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Levend dood, 43.
Levensbegeerten, 86.
Lied der Woestijn, Het, 250.
Lied van de Moeder, Het, 72.
Liedeke van den giftighen Draecke, 144.
Liedje van moeder, Een, 72.
Liefde en Kunst, 46.
Liefde van de zeven poppen, 184.
Liefde zoekt list, 61.
Liefdesavontuur, Het, 155.
Locandiera, La, 156.
Lockere Odette, Die, 254.
Lodewijk van Nevers, 47, 53.
Lohengrin, 88.
Loods, Scheepstimmerman en garnalenmeisje, 96.
Lotgevallen van Juffrouw Tribbie, De, 99.
Lotgevallen van mijnheer Prikkebeen, De, 30.
Lucifer, 64, 65, 66, 108, 151, 177, 235, 264, 265.
Lusitaanse Bullebak, De, 205.
Lustige Krieg, Der, 100.
Lustige Vagebonden, De, 97.
Lustige Witwe, Die, 102, 249, 255.
Lijdensweg, De, 62.
Lijfgarde, De, 108.
Lijfrente, De, 47, 84.
Maan voor de misdeelden, Een, 210.
Maastrichtse Paesspel, 159.
Macbeth, 66, 151, 155, 184.
Macht der Verbeelding, De, 134.
Madame Butterfly, 265.
Madame le Maréchal, 89.
Madame Sans Gêne, 101.
Maifieber, 182, 183, 228.
Mailiëne, 't, 225.
Maitre des Forges, Le, 88, 89.
Magnificat, 181, 238.
Majesteitsbaby, 216.
Malade imaginaire, Le, 64.
Man met de witte regenjas, De, 182.
Man te trouwen, Een, 47.
Man van Adel, Een, 184.
Man van principes, Een, 73.
Mander Revue, 139.
Marcel, 20, 47.
Maria Stuart, 154, 173.
Marie-Jeanne, 96.

Harry Schillings, Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw

Marieke, 174, 180.
Mariken van Nieumeghen, 156, 179.
Marionettes, Les, 89.
Martelaren der Catacomben, 63.
Martha, 100.
Martin, de Krujer van Havre, 27, 99.
Marquis de Villemer, Le, 88.
Masjerang, 232.
Mastreegter Straotjong, De, 47, 50, 141, 221, 248.
Matheuspassion, 65.
Mathilda, 72.
Médecin malgré lui, Le, 89.
Mei in 't land van Rode, 178, 180, 228, 228.
Meikoningin van Geleen, De, 59, 222, 248.
Meikoningin van Valkenburg, De, 134, 135.
Meineidbauer, Der, 220.
Mémoire d'un Père, 14.
Men vrouw's tant, 51.
Meneer Hercules, 28.
Meneer Prikkebeen, 217.
Mensch Hioob, De, 169.
Menschen in Botsing, 86, 135.
Mensheid gaat ter Beêvaart, De, 167.
Mestreechter Kindermäogske, Het, 18.
Met Masker en Pistool, 178.
Met plezier, 47.
Meunière de Marly, Le, 96.
Meuilik Recept, Ein, 42.
Mevrouw de Advocate, 263.
Michel et Christine, 12, 14.
Midzomernachtsdroom, Een, 156, 178, 227, 235, 237-240.
Mie Rozesjiepke, 28.
Militaire Willemsorde, De, 20.
Minckeleers klach, neet gezonge, mer gezag, 141.
Minnaar op de proef, De, 96.
Minnehandel in de Apotheek, De, 12.
Minneklacht van een verlaten meisje, 92.
Mireille, 88.
Misdaad uit Liefde, 56.
Mislukte Consult, Het, 70.
Moany's jongen huilt niet, 184.
Moederzegen, 97.
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Molen van Sans Souci, De, 136, 152, 154.
Monsieur Jovial, 96.
Monsieur Lamberthin, 241.
Moord zonder doeye, Ene, 44.
Moordromance, 241.
Mop, de Visscher, 70.
Mosasaur, De, 227.
Muette de Portici, La, 41.
Musoline, 28.
Muizenval, De, 185.
Muurbloempjes, 139.
Muzikaal Mispunt, Een, 68.
Mijn Luitenant, 62.
Mijn Zoons, 185.
Mijnheer Topaze, 264.
Naar 't U lijkt, 151, 155, 156.
Nacht in de Rimboe, 184.
Nachtegaelke, Et, 43.
Nachvlindesj, 232.
Nachtwächter, Der, 53.
Najaarsstormen, 137.
Naor de Mert gewest, 70.
Napoléonette, 140.
Neef uit Oost-Indië, De, 54.
Negenennegentig Beesten en een Boer, 73.
Negerhut van Oom Tom, De, 98.
Nero, 63.
Neue Lustige Witwe, Die, 102, 104, 105.
Nichte und Tante, 20.
Nichten, De, 114.
Niet gesjeesd, 61.
Nieuwjaarsnacht, De, 73.
Ninette à la Cour, 215.
Ninotschka, 204.
Noces de Jeannette, Les, 89, 98.
Noets te laat, 30.
Nog ummer zingt d'r Liewerik, 230.
Nol Reubzaad in de kazerne, 70.
Nonk van Kölle, De, 42, 52.
Nora, 98, 99, 107, 108.
Notaris Grijp, 184.
Obersteiger, Der, 100.
Odilia Spel, 142, 168.
Oer-batavieren van de Lommeleberg, De, 154, 225.
Offer der Verzoening, Het, 63.
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Oh pa, arme pa, 243.
Ohrfeige um Jeden Preis, Eine, 95.
Olaw, de Noorman, 99.
Old Lady shows her medals, The, 185.
Om de Kroon, 149, 155.
Om in het leven te slagen, 137.
Om Nausikaa, 156.
Ombre Chère, 184.
Onder een dak, 35, 139.
Onder verdenking, 238.
Onechte Kind, Het, 24, 99.
Onechte Zoon, De, 99.
Ongerstong vol touvering, Ein, 227.
Onschuld en misdaad, 96.
Onstuimige Hart, Het, 183.
Ontgoocheling, 56.
Onze Hollandsche Oorlogsvloot, 92.
Onze Lieve Vrouw van Genooi, 152.
Onze Vader, 21.
Oog om Oog, 184.
Op het Postkantoor, 60.
Op Hoop van Zegen, 106.
Op medisch Advies, 70.
Opgaande Zon, De, 141.
Opstandigen, De, 263.
Ordo Stellae, 2.
Osma, 't meisje dat van huis wegliep, 217.
Othello, 156, 237, 240, 255.
Oud Heidelberg, 139.
Oude Kassier, De, 48.
Oude Vrijgezel, De, 27.
Overschotje, 140, 266.
Paedsleed, 232.
Paganini, 254.
Paljas, 90.
Paradies, 't, 232.
Paradijsvloek, De, 136, 138, 149, 154, 155, 176.
Par droit de conquête, 89.
Parel van Savoye, 97.
Parelvissers, De, 251, 254.
Pariser Taugenichts, Der, 95.
Parkstraat 13, 204.
Pas op dat je geen woord zegt, 205.
Passie van onzen Heer, 108.
Passiespelen Oberammergau, 159-160.
Passiespelen Tegelen, 152, 160-161.
Passion, Die, 64.
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Passionspiele Augsburg, 162.
Pastoor van Driebeek, De, 138, 174, 176, 180.
Pastoor van Neuvilette, De, 137, 138, 152, 155, 173.
Patenonk, d'r, 232.
Patcy, 204.
Pattes de Mouche, Les, 88.
Paul en Virginie, 88.
Paulin oet 't Zilveren Hert, 227.
Paulus onder de Joden, 156.
Pauselijke Zouaaf, De, 55.
Peer Gynt, 156, 238, 240.
Pechvogel, D'r, 231.
Peggie, mijn kind, 139, 140.
Pension de Gouwe Gans, 227.
Pension Lumens, 184, 226.
Peter en Pauwels, 148, 237.
Petrus, 152.
Pfarrer von Kirchfeld, Der, 220.
Philips van Artevelde, 20.
Philoctetes, 149.
Piet de Kook, 20.
Piëta, De, 167.
Pico Bello, 180.
Pilatus, 31, 109, 234.
Pleegkind, Het, 136, 154, 224.
Ploertje, 't, 44.
Plus Faible, La, 89.
Point-du-Jour, 96.
Politieke Dorpskleermaker, De, 70.
Politieke Tinnegeeter, De, 40.
Politiezaken, 52, 101.
Politiske Kandstöber, Den, 40.
Polly Perkins, 155.
Poppenmeisje, Het, 91.
Posthaus in Trevensbrötzen, Das, 18.
Potasch en Perlemoer, 92, 183.
Pour la Couronne, 64.
Prins en Bedelknaap, 217.
Prins in het Wit, De, 217.
Prinses, die niet lachen kon, De, 216.
Prosper et Vincent, 14.
Prulletje, 263, 264.
Pygmalion, 92, 266.
Rabensteinerin, Die, 154.
Rafèle, La, 89.
Rampjaar 1677, Het, 169.
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Rangzuchtige burger, De, 41, 221.
Rare, De, 178.
Ras, bloed en bodem, 135, 138, 154, 225.
Reepelsteeltje, 216.
Rechte Lijn, De, 85, 91.
Rechter van Zalamea, De, 155, 178.
Regimentskinderen, De, 27, 116, 248.
Reginald van Valkenburg, 134, 153.
Reinaert de Vos, 238.
Reintje de Vos, 217.
Reis naar Turkeye, De, 47.
Reis van mijnheer Perrichon, De, 185, 203.
Reisje naar Biarritz, Het, 185.
Reiziger van Forceloup, De, 185, 203.
Regenmaker, De, 204.
Remplacant, De, 44.
Repetitieavond der Zangvereniging, 27.
Reuber-Bande bei Palerma, Die, 146.
Revolutie, 180.
Reynaert de Vos, 156.
Richard II, 156.
Rigoletto, 251, 258.
Ring, De, 241.
Robbedoes, 155, 177.
Robert en Bertrand, 97.
Robert, le diable, 88.
Robrecht van Vlaanderen, 56, 63.
Roderick, 255.
Roeping, 86.
Roger, de Geschandvlekte, 99.
Rogstaekers, De, 141.
Romeo en Julia, 151, 155, 254.
Rooie Hannes, 20, 123.
Roos van Valkenburg, De, 161.
Rooske Kleeve, 42, 85, 221, 248, 249.
Roosmarijn, 217.
Roovers in Westerwoud, 109.
Roovers van Calabrië, De, 35.
Rose-Marie, 27, 248.
Rose van Stambul, Die, 249.
Rosen aus dem Süden, 250.
Rovers, De, 155.
Rozen Kate, 83.
Rumba Macabre, 240.
Sabel van Damocles, De, 20.
Sabijnse Maagdenroof, De, 185.
Samenzweerders, De, 70.
Samson en Dalila, 254.
Sassafras, 51, 224.
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Satan der Revolutie, 152.
Sataniëlla, 154.
Saul en David, 62, 161.
Saul's Verwerping, 148.
Schamele Straatzanger, De, 138.
Schelmstreken van Scapin, De, 155, 234.
Schinderhannes (Reinhardt), 29.
Schinderhannes (Russel), 15.
Schinderhannes (Seipgens), 11, 15, 18, 21, 28-31, 43, 48, 97, 141, 221, 228,
248.
Schniider en zien vrouw, De, 18, 43.
Schön ist die Welt, 255.
Schöne Cubanerin, Die, 94.
Schoenlapper, De, 70.
Schöpfung, Die, 66.
School der dapperen, 184.
Schoolmeester van Zwammerdan, De, 70.
Schoolrijdster, De, 44.
Schoone Slaapster, De, 167, 169.
Schoonvader, De, 27.
Sergeant en Recruut, 70.
Sexkraom, 232.
Sibylle, het Zigeunermeisje, 138, 155.
Siège de Maestricht sous le Prince de Parme, La, 41.
Sienies Sjabloon tejater, 244.
Simpson en Comp., 96.
Siska van Rosemael, 73.
Sissy, 266.
Sjiën Oorlog,
Sjoen Natuur, Die,
Sjötterskeuning, De, 225.
Sjtiefkop, De, 184, 226.
Sjus wie Zjwerbelkes, 182, 227.
Sjutteblood, 232.
Sjuurkirk va Spaubeek in 1799, 138, 152, 225.
Sjwart sjaop, 't, 179.
Skelet, Het, 137.
Slachtoffers, 85.
Slavin en moeder, 98.
Slivvenier in Mestreech, 177, 180, 226.
Slotvrouwe van Echt, De, 54, 177.
Sluier der Madonna, De, 134.
Sneeuwwitje, 179, 216.
Snobsenvrouwtjes, 86.
Snijder in de laberente, Ene, 44.
Soeur de Jocuisse, La, 14.
Son Père, 88.
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Soudaens Dochterken, Des, 154, 173.
Spaorpot, De, 42.
Speelgoed, Zijn, 47.
Spel der heiligen, 167.
Spel der Saligheit van Elckerlyc, 151.
Spel der Vergissingen, 156.
Spel met het noodlot, 240.
Spel van de Gulden Margriet, 182.
Spel van het H. Sacrament, 154, 168.
Spel van St. Joris, 145.
Spel van St. Lambertus, 165.
Spel van St. Servaas, 169.
Spiegel, Een, 83.
Spiegel vaan Zaoligheid van Ederein, 227.
Spleen, Et, 42.
Spoeëke Sjeng, 182, 228.
Spook op te Meule, Et, 35.
Spook te Middernacht, Het, 28.
Spook van Canterville, Het, 203.
Spooktrein, De, 141, 178.
Spreekuur van den dokter, Het, 61.
Stabstrompetter, Der, 102.
Standvastige Genoveva, De, 96.
Starkadd, 146, 148, 152.
Sterf niet voor je tijd, 241.
Sterre der Zee, 168.
Stiefmoeder, De, 73.
Stöck St Julien, E, 44.
Stomme van Portice, De, 243.
Straatjongen van Parijs, De, 27, 98.
Streu-Engelsche, Et, 225.
Student thuis, De, 48.
Sumpfhuhn, Das, 61.
Symfonia Ruremondia, 276.
Syrus, 63.
Taetenbach, Dr., 51.
Tant Rosalia, De, 225.
Tante Clara, 81.
Tante van Charley, De, 26, 90, 99, 101, 105.
Tarcisius, 26.
Teeken des Kruises, Het, 151, 155.
Teriadeva, 152.
Terug naar Warschau, 206.
Thuis gebleven, 44, 47.
Tineke van de Mölder, 176, 179, 184.
Tönnes in der Sommerfrische, 102.
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Tönnes, Schäl und Hännschen, 102.
Toevallige ontmoetingen, 184.
Toffe jongens van het regiment, De, 140.
Tooneelspel op den Buiten, Een, 73.
Tooneelstudiën, 60, 72.
Toréador, Le, 88.
Tosca, 254.
Touverkis, De, 180.
Traan van vergiffenis, Een, 81.
Transvaalsche deputatie, De, 43.
Traviata, La, 88, 254.
Trees van de Bokkeriejer, 182, 227.
Tribulations de Mr. van der Snuif, Les, 12.
Tribun, Le, 89.
Trouw en Ontrouw, 71.
Trouwring, De, 73, 97.
Tuinschuur, De, 185, 203.
Trijn, de Begijn, 48, 50, 141, 221, 248.
Twee bedienden, De, 28.
Twee broeders, De, 26.
Twee candidaten voor den gemeenteraad, 70.
Twee oude gekken in de klem, 21.
Twee Pierrots, De, 86.
Twee schilders, 55.
Twee Sotten, 67.
Twee wapens, 47.
Twee Weezen, De, 35, 90, 101, 111.
Twie Brems, De, 221.
Twie Douve, De, 28.
Twie hongerd kilos en ein pen, 20.
Twie Hun um eine knook, 35.
Twie Levetige Doeje, De, 35.
Tyrannie der Vrouwen, De, 101.
Tijl Uilenspiegel, 217.
Tijs Zomerklaos, 248.
Uitgaan, 48.
Uitgang, 205.
Ungarische Hochzeit, Die, 249.
Uylespiegel, 41.
Vadertje Pluimsteen, 86.
Vadertje Langbeen, 137.
Vadervloek, 56, 63.
Vagebonden, De, 97.
Valstrik voor een man alleen, 183, 184.
Van aovend den aovend en morge den daag, 43.
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Van de Vos Reinard, 227.
Van Gabbatha naar Golgotha, 162.
Vandaag is morgen, 185.
Veel gemin, weinig gewin, 156, 240.
Veelbeminde Meid, De, 70.
Venetiaanse Vendetta, De, 26, 53.
Venus, de bis 'n krök, 221.
Verborgen Diamant, De, 56.
Verborgene van Nazareth, De, 63.
Verdaoling, De, 224.
Verfehmt, 85.
Verjongde Professor, De, 134.
Verkaufte Braut, Die, 258.
Verke, 't, 224.
Verkeerde Adres, Het, 14, 53.
Verlegen minnaar, De, 242.
Verliefde Boer, De, 70.
Verloren Zoon, De, 31.
Verschoppeling, De, 111, 139.
Verwenschte Eerepostjes, Die, 61.
Vetter aus Bremen, Der, 95.
Veuroetgank vaan Mastreech, De, 35.
Victoria en haar huzaar, 249.
Victoria und ihr Husar, 249.
Viefde Raad aan de Wage, Et, 227.
Vier mannen en een meisje, 136, 151.
Vieux géneral, Le, 14.
Vingers liegen niet, 203.
Viool van Cremona, De, 47.
Vita Mientje, 232.
Vivacité's, Les, 88.
Vloek der Armen, De, 56.
Voddenraper van Parijs, De, 97, 99, 111.
Vogelhändler, Der, 100, 249, 258.
Vogeltjes van Blondinet, De, 106.
Vondel, 72.
Voor God en Koning, 55.
Voyage de monsieur Perrichon, 89.
Voyage en Chine, 88.
Vreemdeling, De, 179.
Vrek, De, 134, 152, 153, 177, 179, 264.
Vriejen is auch ein kunst, 224.
Vriend Fritz, 47, 101, 137.
Vrolijke vrouwtjes van Windsor, De, 155, 156, 178, 235.
Vrome Leugen, De, 135, 139, 152, 224.
Vrouw, 'n, 44.
Vrouwen en pyramiden, 241.
Vrouwen zijn geen menschen, De, 96.
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Vrouwenhart, 72.
Vrouwentranen, 73.
Vrouwtje van Stavoren, Het, 151, 249.
Vrijage op Commando, 70.
Vrijbuiter, De, 262.
Vrije Tooneel in duizend vreezen, Het, 105.
Vrije Verkiezingen in Limburg, 19.
Vuëgelbösjke, 't, 232.
Waar de sterre bleef stille staan, 152, 176, 262.
Waarom slaap je niet, liefje? 206.
Waat grootmooder vertelde, 30.
Wallfahrt nach Kevelaer, Die, 262.
Walram, 137.
Walsdroom, Een, 249.
Walzertraum, Ein, 94, 248, 249.
Woar in de Mei, 't, 179.
Waorzèkster, De, 182.
Wasdaag in den Olympus, Ene, 42.
Wat moet de vader koste? 227.
Wat... nu Elisabeth? 182, 183.
Watermolen aan de Vlierbeek, De, 20.
We hadden het over rozen, 242.
Wedergevonden, 70.
Wederzien baart vreugde, 110.
Wederzijds huwelijksbedrog, Het, 155.
Weezen van het gehucht Olival, De, 96.
Weiszerthränen wirken, 95.
Weldoen, 61.
Weldoeners der Mensheid, 137.
Wereld draait, De, 180.
Werkstaking, De, 48.
Werther, 88.
Wespennest, Een, 136, 174, 178.
Wie der Tinus seldaot wilt weëde, 59, 221.
Wie weet waar het goed voor is, 12, 41.
Wien Nederlandsch Bloed, 92.
Wiener Passionsspiel, Das, 159.
Wienerblut, 249.
Wilhelm Tell, 178, 236.
Willem van der Marcke, 55.
Winteravondsprookje, Een, 151, 155, 178.
Wit en Zwart, 72.
Witte Pelgrim, De, 96.
Witte Schaap van de familie, Het, 185.
Wittekind, de Noorman, 54, 147.
Wladimir, 135.
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Wo vrouwluuj regere, 227.
Woe twie leefstes zich veur ei meitske kloppe, 2.
Wolfgang, de Zigeuner, 62, 84.
Wonder, Het, 203.
Wonderdoenster, De, 205.
Wonderdoktoor, De, 154.
Woningnood, 140.
Woonwagel heel sjtil, Eine, 182, 227.
Wraak van een kapper, De, 54.
Wrok om gisteren, 204.
Youssouf, 152.
Zachtjes met de deuren, 184.
Zaltvaitje, Het, 28.
Zangersfeest, Het, 137.
Zangersfiest, Et, 42.
Zar und Zimmerman, 251.
Zarewitz, Der, 249.
Zauberflöte, 251.
Zaubertartufel, Der, 99.
Ze kregen wat ze wilden, 184.
Zegen van de 50.000, De, 86.
Zieleketens, 27, 73.
Zielelijden, 48.
Zigeunerbaron, Der, 100, 249, 258.
Zigeunerkamp, Het, 180.
Zigeunerliebe, 249.
Zigeunerprins, De, 180.
Zijn Edelachtbare, 105, 139.
Zijn Eer, 28.
Zjang, 35.
Zomerzotheid, Een, 137, 174, 177.
Zon tegemoet, De, 203.
Zonder bruidschat, 73.
Zonder geld op reis, 60.
Zonderling tweegevecht, Het, 96.
Zoon eens Dorpers, De, 60.
Zoon van de Bokkenrijder, De, 133, 134, 151.
Zoon van de Kreupele, De, 182.
Zoon van Napoleon, De, 182.
Zwaard van Damocles, Het, 28.
Zwart begint, 169.
Zwarte Griet, 82.
Zwarte Magie, 183, 184.
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