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Foto omslag: Het publiek
staat in de rij voor De
Doelen voor de Bonte
Dinsdagavondtrein, 1948.

Volle zalen - zes eeuwen theater en 100 jaar bioscopen in Gorinchem is een
uitgave van het Regionaal Archief Gorinchem en de Historische Vereniging OudGorcum in de Historische Reeks Oud-Gorcum. Het boek kwam tot stand in het
kader van het jubileumthema Feesten, Uitgaan en Vertier bij het 100-jarig bestaan
van de Historische Vereniging Oud-Gorcum in 2009.
Dit boekje werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente
Gorinchem en de samenwerking met het Gorcums Museum. In het museum is er bij
het verschijnen van dit boek een gelijknamige expositie van 12-9 t/m 15-11-2009.
Tekst Aj. Busch met medewerking van Annemari Bor
Interviews Annemari Bor
Redactie René van Dijk
Opmaak Rik Tazelaar/studioid.nl
Druk Bergman Media Groep
Beeld De Nederlandse stichting van Volkstoneel tot Musical en andere
theaterkunsten, Regionaal Archief Gorinchem. Indien anders, dan is dat bij de
foto’s vermeld
Medewerking Mari Kant, Roel Mulder, Rob Kreszner, Allow Frings

De samenstellers van dit boek
hebben waar mogelijk de
rechthebbenden van het
beeldmateriaal proberen te
achterhalen. Rechthebbenden die
niet voor deze uitgave zijn
benaderd, worden verzocht
contact op te nemen met

het Regionaal Archief,
Postbus 108, 4200 AC Gorinchem.
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Regionaal Archief Gorinchem: Archief van het stadsbestuur 1400-1814 « Archief
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H. Brinkman, Het Gorkumse Catharinenspel; een 15e-eeuwse uitbeelding van de heren
van Arkel. In: Oud-Gorcum Varia 27 (1993).
A.J. Busch, De Sint-forisdoelen door de eeuwen heen; schouwtoneel van schutters,
cultuur en waterschap. Gorinchem, 2002.
Ellis in Theaterwonderland, muzikale jubileumproduktie 150 jaar Gorinchemse
schouwburg De Doelen. Gorinchem, 1994.
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Voorwoord

door Mari Kant

In 1977 ging ik voor het eerst naar De Nieuwe Doelen, ik bezocht er de musical Foxtrot
van Annie M.G. Schmidt. Een mooier theaterbegin in je leven kun je niet wensen en
dat zorgde ervoor dat ik meer van deze betoverende avonden wilde beleven. Vele jaren
bezocht ik menigmaal per seizoen De Nieuwe Doelen en genoot van wat ik op die
avond te zien kreeg.
Ook kocht ik steevast een programmaboekje en dat zorgde er weer voor dat ik na vele
jaren een grote verzameling had opgebouwd. Door het contact dat ik zocht met
producenten en theatermensen werd mijn verzameling uitgebreid met affiches, foto’s
en veel ander materiaal, het werd zo Groot en Uniek dat ik in 2000 een stichting van
mijn verzameling heb gemaakt, om dit alles voor het nageslacht te bewaren.
Ik spreek ook vele theatermensen, die mij dan vaak vertellen hoe zij zich door het
Gorcums publiek op handen gedragen voelen als ze in De Nieuwe Doelen spelen. Maar
ze hebben ook verhalen over toneelmeester Neuschwanger, die zich totaal inspande
om een voorstelling goed te laten verlopen, of het nog even nazitten tussen het
publiek in de foyer, en natuurlijk de blikken zoute bollen, waar ze nu hun suiker of
koffie in bewaren.
Maar hoe ging dit er vroeger aan toe, toen De Nieuwe Doelen nog gewoon De

Doelenzaal in de Molenstraat was en er daarnaast ook heel veel amusement zich
afspeelde in de vele zaaltjes en gebouwen in het centrum?
Maar ook dat er in Gorinchem heel veel amateurtoneel gespeeld werd, is niet bij
iedereen bekend. Vele bedrijven en verenigingen voerden jaarlijks een toneelstuk op,
om zo met de kaartverkoop de kas te spekken, of een personeelsuitje te maken en
natuurlijk met bal na!
Oud-stadsarchivaris A.J. Busch heeft het nog eens allemaal uitgezocht en met de
interviews van Annemari Bor, die zij met enkele mensen gehouden heeft die bekend
zijn met theater, is er een goed overzicht van zes eeuwen theater in Gorinchem
geschreven!
Ik wens u heel veel leesplezier met dit boekje, en heel veel kijkplezier met het bezoeken
van de tentoonstelling in het Gorcums Museum.
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Verantwoording

van de auteur

In deze aflevering van de Historische Reeks Oud-Gorcum staan het theater en de
bioscoop centraal. Vooral het toneel krijgt veel aandacht. En er is veel toneel te
zien geweest in Gorinchem, zowel van beroepsacteurs en -actrices, als van
amateurs. Toneelspelers van naam en onbekende artiesten stonden op de planken
van De Doelen en De Nieuwe Doelen, maar ook op de podia van Gambrinus, café
De Zalm, café Van Peelen, De Kolfbaan, P.A.L.V.U., het Parochiehuis en het O. en
O.-gebouw werd geregeld toneelgespeeld. Verwacht overigens niet een volledige
opsomming van al wat op toneelgebied te zien is geweest en van de daaruit
voortgekomen revue, het cabaret, de opera, operette en de musical.
Ook op het terrein van muziek was en is veel te beleven in Gorinchem. Daaraan
wordt hier voorbijgegaan, met uitzondering van de opera, operette en de musical
als uitvloeisels van toneel. De vele zangkoren en muziekgezelschappen blijven
buiten beschouwing.
Tot slot krijgen de diverse bioscopen aandacht.

Theaters

in Gorinchem

Theater zit de mens in het bloed. De
oude Grieken en Romeinen voerden al
toneelstukken op in de open lucht. Zelfs
in de meest primitieve culturen bestaat
de onbedwingbare behoefte om af en
toe in de huid van een ander te kruipen
en elkaar te doen geloven in verhalen.
De magie van het theater is overal.
In West-Europa dateert onze theatertraditie uit de Middeleeuwen. In de kerk
werden Bijbelse taferelen en heiligenlevens opgevoerd, om de gelovigen het
geloof bij te brengen. Hieruit ontstond
langzaam het theater dat we nu
kennen. Renaissance-schrijvers
imiteerden aanvankelijk de auteurs uit
de Oudheid, maar tenslotte kreeg het
Europese toneel een waaier aan

verschijningsvormen: opera, drama,
klucht, experimenteel toneel, dans,
musical, cabaret, mime, poppenspel…
Gorinchem is met zijn drie theaters een
stad die theater-minded is geworden.
Met De Nieuwe Doelen, ‘t Pand en
Peeriscoop op fietsafstand zijn er steeds
meer Gorcumers voor wie het theater

‘in de loop’ zit. En ook over de
theatergeschiedenis van Gorinchem valt
meer te vertellen dan je op het eerste
gezicht zou denken: een eeuwenlange
traditie van intiem vermaak in de
schouwburg, maar ook op de kermis en
in de openlucht. Een keur van artiesten

kwam langs - alle grote theaternamen
van Nederland hebben vroeg of laat ook
Gorinchem aangedaan. Daarom is de
theatergeschiedenis van zo’n kleine
stad aan de rivier meteen een
dwarsdoorsnee van het Nederlands
theater als geheel.
Het theater kreeg eind negentiende
eeuw nog een zusje: de bioscoop. De
‘bios’ is een vorm van vermaak die uit
het theater is ontstaan maar die een
heel eigen leven is gaan leiden. Ook in
Gorinchem, dat sinds de eerste
filmvertoning in 1896 nooit zonder

filmvermaak heeft gezeten.

Dit boekje begint met een overzicht van
de verschillende theatergebouwen.
Vervolgens wordt de rijke toneeltraditie
onder de loep genomen, waarbij onder
andere nationale beroemdheden en
populaire stukken worden genoemd
maar ook wordt gekeken naar de vele
plaatselijke theatermakers en
toneelgezelschappen. Ook diverse
verenigingen en clubs die als doel
hadden het toneel an sich te
bevorderen vinden een plaatsje. Daarna
komen luchtiger onderwerpen aan bod,
met onder andere revue, cabaret, opera
en musical. De bioscoopgeschiedenis is
weer een apart gedeelte op zich.
Het boekje is gelardeerd met interviews
met bekende Gorcumse theater- en
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filmpersoonlijkheden.
Binnen het bestek van dit boek was het
soms niet mogelijk meer dan slechts
een greep te doen in de geschiedenis,
want niet alleen keken de Gorcumers
graag naar toneel en film, ze
produceerden zelf ook met veel inzet en
plezier! De samenstellers hopen dat dit
plezier ook van dit boekje zal afstralen.

met de grotere steden. Kreeg

Amsterdam in 1638 een stenen gebouw
als schouwburg en werd in de 18de
eeuw in Dordrecht een manege tot

THEATERGEBOUWEN

In de 17de eeuw traden de plaatselijke
Rederijkers en medebroeders van
soortgelijke culturele gezelschappen
met hun literaire producten voor het
voetlicht in deze stad. Waar werd
opgetreden is wel bekend, vermoedelijk
in een eenvoudige keet achter een
woning aan de Arkelstraat. De gegevens
daaromtrent zijn echter uiterst schaars.
Onbekend is of daarbij publiek
aanwezig was, of uitsluitend leden van
de Rederijkerskamer.
Ongetwijfeld kwamen ook wel
rondtrekkende groepjes kleinkunstenaars, komedianten,

eeuw bekend stond als Comedie.
Wellicht vonden daar voorstellingen
plaats, al of niet onder een of andere
beschutting, zoals een afdak of tent.
Als kleine Hollandse stad kon
Gorinchem zich natuurlijk niet meten

artiesten en

potsenmakers naar de stad. Het blijft
gissen waar die hun kunsten konden
vertonen. Deden ze dat in de openlucht
of in een gebouw? Wel is bekend dat
het perceel op de oostelijke hoek van
de Torenstraat en de Nieuwstad (later
de locatie van de Kolfbaan) in de 18de

schouwburg ingericht, voor de inwoners
van Gorinchem was dat nog
toekomstmuziek. Eerst in de 19de eeuw
kwam er een eenvoudige zaal voor
optredens van gezelschappen.
THEATERZAAL

AAN

DE APPELDIJK

De kastelein C. Loeven kocht in 1815
een huis aan de Appeldijk, rechts van
het zuidelijke hoekpand van de
Spaarpotsteeg. Het achtergelegen erf
liep helemaal door tot aan de Kalkhaven
en daar liet Loeven een grote zaal
bouwen, de eerste theaterzaal in
Gorinchem. In deze schouwburg- of
concertzaal traden toneel- en
muziekgezelschappen op. Later
verhuurde de exploitant de zaal ook wel
aan verenigingen voor bijeenkomsten,
uitvoeringen, dansfeesten en voor

bruiloften en partijen. Aan de zijde van
de Appeldijk was een koffiehuis
gevestigd dat bekend stond als café

Op deze locatie aan de
Appeldijk was in de 19de
eeuw de eerste
theaterzaal van
Gorinchem gevestigd.

Gambrinus
eigenaren
achterzaal
1931 werd
gevestigd.

of Cambrinus, dat vele
heeft gehad en die ook de
exploiteerden. In september
in de zaal de Roxy-bioscoop

SCHOUWBURG DE DOELEN
De schutterijen van Sint-Joris en Sint-

Christoffel bouwden gezamenlijk in
1589 in de Molenstraat een fraai
verenigingsgebouw. Aan de achterzijde
had het gebouw een mooie traptoren.
Op het achterliggende terrein hielden
de schutters hun oefeningen, waar ze
schoten op opgestelde doelen. Daaraan

ontleende het gebouw zijn naam:
Schuttersdoelen of kortweg De Doelen.
Het schuttersdomein liep helemaal door
tot aan de Boerenstraat.
De schutterijen hadden in de loop der
tijden kostbare voorwerpen verworven,
zoals grote zilveren bokalen,
schuttersketens, een schuttersstaf met
als bekroning een vogel en een
specerijbus in de vorm van een
steigerend paard van verguld zilver.
Deze collectie maakten de schutters in
de 19de eeuw te gelde, waarna ze van
de opbrengst een schouwburgzaal met
foyer lieten bouwen. Deze zaal was
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Ingang van de
Doelenzaal met
daarboven in het
timpaan St.-foris in
gevecht met de draak;
foto ca. 1900.

beter geoutilleerd dan de eenvoudige
theaterzaal aan de Appeldijk.
De nieuwe zaal verrees aan de

achterkant van het monumentale
gebouw aan de Molenstraat. De
achtkantige traptoren, met op de top
een windwijzer in de vorm van de
legendarische Sint-Joris in gevecht met
een draak, moest daarvoor wijken.
Gemeentearchitect D. Loeven ontwierp
een eenvoudige schouwburgzaal
compleet met een toneel, in totaal
228,14 m? groot. De oppervlakte van de
foyer bedroeg 93,22 m?. Als voorzitter
van de nog uit zestien leden bestaande

Verenigde Confrerieën van Sint-Joris en
Sint-Christoffel legde mr. A. van Hoey
op 11 september

1843 de eerste steen

voor deze schouwburg. Boven de
hoofdingang in de tuin kwamen in een
timpaan de beeltenissen van de
schutspatronen van de beide
schutterijen in reliëf.
Bijna een jaar later - op 27 augustus
1844 - volgde de feestelijke
ingebruikneming.

Het programma

vermeldde muziek en een feestcantate,
speciaal voor deze gebeurtenis
geschreven. Mr. A. Boxman, de poëtisch
aangelegde burgemeester van

Gorinchem, leverde de tekst. De
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met

zijn lange en hoogdravende epos, maar
hij kon zich natuurlijk niet meten met
een dichter als Joost van den Vondel.
Toch moet Boxman deze grote dichter
voor ogen hebben gehad, die immers
ruim twee eeuwen eerder voor de
opening van de nieuwe schouwburg in
Amsterdam het drama Gijsbrecht van
Aemstel had geschreven. Een orkest
speelde composities van Ludwig van
Beethoven e.a. en zorgde voor de
begeleiding bij het zangstuk, dat door
kapelmeester George Mordach op
muziek was gezet. Afwisselend klonken
muziek en delen van de cantate.
De zaal leende zich uitstekend voor
concerten, die dan ook geregeld
plaatsvonden. Zowel beroepsmusici als
amateurensembles concerteerden er.
Vooral militaire muziekkorpsen traden
in de 19de eeuw veelvuldig op, maar
ook het Gorinchems Muziekgezelschap
gaf er geregeld een concert.
Toneelgezelschappen en voordrachtskunstenaars wisten de theaterzaal met
een zekere regelmaat te vinden.
De Doelenzaal stond nog altijd op naam
van de Vereenigde Confrerieën van SintJoris en Sint-Christoffel, maar in de
praktijk betekende het dat de nog
zestien in leven zijnde schutters zich als

bijnamen
En

burgemeester oogstte lauweren

eigenaar beschouwden. Zij vertrouwden
de exploitatie toe aan een kastelein, die
ook de bezoekers in de foyer bediende.
De derde kastelein in successie was
Willem van Oosterwijk die in 1854 in
dienst kwam.
Elf jaar later waren er nog vier schutters
in leven en zij verkochten het Doelencomplex met schouwburgzaal en tuin
aan de kastelein. Van Oosterwijk moest
er een bedrag van f 14.000 voor
betalen. Ter herinnering aan de
steenlegging 21 jaar eerder, liet de
nieuwe eigenaar bij de ingang van de
schouwburgzaal een grote gedenksteen
plaatsen met de datum en de namen

Kassa van De Doelen,
1961.
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van de zestien schutters, die de bouw
indertijd hadden mogelijk gemaakt. De
namen van deze notabelen aan wie
Gorinchem een voor die tijd doelmatige
schouwburg te danken had, mogen hier
met ere worden genoemd: mr. A. van
Hoey, J.C. van Gennep, J. van Borcharen,

G. Blom, mr. W.L. Diemont van
Langerak, |.L.J.B. baron Sweerts de
Landas, C. de Gijselaar, G.C. van
Appeltere, mr. W.A. van Aken, mr. A.
Boxman, J.J. Rom, J. van Maaren, J.C.

Boonzajer, L.G. van Aken, mr. J.R.E.
Uytermark Rietveld en H. Polvliet.
Van Oosterwijk zette de exploitatie op
dezelfde voet voort. In de tuin liet hij
een muziektent plaatsen, waar bij mooi
weer militaire muziekkorpsen en
burgerharmonieën optraden. Het
publiek kon dan op tuinstoeltjes
genieten van de muziek en natuurlijk
ook van de versnaperingen van de
kastelein, die daar een aardige omzet
aan had.
Om het voortbestaan van de
schouwburg te verzekeren, werd in het
voorjaar van 1916 de N.V. Uitspannings-

en Vereenigingsgebouw De Doelen
opgericht en deze vennootschap kocht
het oude gebouw aan de Molenstraat
inclusief de schouwburgzaal, de tuin en
alles wat erbij hoorde. Er volgde een
ingrijpende verbouwing van de zaal.

Schouwburg De Doelen kwam onder
beheer van directeur O. Netze.
De niet grote theaterzaal was wel
gezellig, maar de outillage bleef achter
bij de tijd. Vooral na de Tweede
Wereldoorlog deed de gebrekkige
inrichting zich voelen. Verscheidene
toneelgezelschappen meden daarom
Gorinchem. Het meubilair was niet best
en als iemand ging verzitten kraakte de
stoel geweldig, zodat de acteurs niet
verstaanbaar waren. Financieel kon de
stad zich echter de luxe van een
moderne schouwburg niet veroorloven.
Wel kwam er in 1951 een betere
toneelverlichting, maar het bleef
behelpen.
SCHOUWBURG

DE NIEUWE

DOELEN

Bij gelegenheid van de viering van het
75-jarig jubileum van het
staalconstructiebedrijf De Vries Robbé &
Co. in 1956 schonk de directie een
bedrag van f 400.000 als startkapitaal
voor de stichting van een schouwburg.
Andere industriële ondernemingen en
de burgerij droegen ook hun steentje
bij, waardoor de bouw van een
schouwburg werkelijkheid werd.
De opdracht voor het ontwerpen van
een theater aan de Haarstraat kregen
de architecten prof. ir. C. Wegener
Sleeswijk, C.J. Henke en S.J.S. Wichers.

Bezoekers bij de ingang
van De Nieuwe Doelen
aan de Haarstraat,1965

De te ontwerpen zaal moest geschikt
zijn voor zowel toneel- als filmvoorstellingen en daarom werd het gebouw
niet schouwburg genoemd, maar
Stadsgehoorzaal De Nieuwe Doelen,
daarmee de band met de vroegere
schouwburgzaal aangevend.
Op 19 augustus 1959 sloeg de
echtgenote van burgemeester Van

Rappard de eerste paal voor het
gebouw. Mr. J. Klaasesz, commissaris
van de koningin in Zuid-Holland,
verrichtte de officiële opening op 13
februari 1961. Evenals ruim 116 jaar
eerder droeg de burgemeester bij die

gelegenheid de feestcantate van zijn
ambtsvoorganger voor, maar met
minder succes. ‘s Avonds voerde de
Nederlandse Comedie met Mary
Dresselhuys, Joan Remmelts en Allard
van der Scheer het blijspel Cyprienne
van Victorien Sardou op. De grote
gedenksteen uit de vroegere zaal kreeg
een plaats in de hal van De Nieuwe
Doelen.
Het stichtingsbestuur droeg de
dagelijkse leiding op aan directeur
H.C.J. Ribbens, voorheen directeur van
een schouwburg/bioscoop in Zierikzee.
Per 1 oktober 1963 vertrok hij wegens
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Ook de kinderen worden
niet vergeten in De
Nieuwe Doelen.
Burgemeester Schreuder
en Ome Willem (Edwin
Rutten) openen de
kinderboekenweek,

1977.

zijn benoeming tot directeur van het
Centrum voor Industriële Vormgeving
te Amsterdam. Zijn opvolger, J.A.M.
Wasser, administrateur van de

stadsschouwburg in Nijmegen, kwam
op 15 februari 1964 in dienst. Hij
gooide het roer om, want alleen met
toneel- en filmvoorstellingen was de
exploitatie niet mogelijk. Andere wegen
moesten worden bewandeld door naast
toneel plaats in te ruimen voor cabaret,
ballet, dans, concerten. Weldra
presenteerde het theater zich als
Schouwburg De Nieuwe Doelen en niet
meer als Stadsgehoorzaal.
Naarmate de tijd voortschreed, voldeed

de accommodatie lang niet meer aan
de gestelde eisen, waardoor de
schouwburg op de zwarte lijst belandde
bij de technici van theater- en toneelgezelschappen. De gedachten gingen
uit naar modernisering van het gebouw.
Medio 1987 presenteerde het
stichtingsbestuur de plannen voor een
ingrijpende verbouwing van De Nieuwe

Doelen en het theater tevens te
privatiseren. Een en ander resulteerde
in de oprichting van de Maatschappij
Muzement B.V., een dochteronderneming van de Arjan van Dijk Groep.
Onder bepaalde voorwaarden wat
betreft omvang en samenstelling van

het culturele programma, nam dit
bedrijf de exploitatie van De Nieuwe
Doelen ter hand, maar het gebouw
bleef eigendom van de Stichting De
Nieuwe Doelen. De leiding kwam in
handen van R.F. Grünewald als artistiek
directeur, terwijl directeur Wasser nog
enige tijd in dienst bleef van het
stichtingsbestuur.
Na de ingrijpende renovatie onder
architectuur van Pietro Hammel ging
het vernieuwde theater op 17 oktober
1989 officieel open met de onthulling
van een plaquette door de burge-
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meester en het ontsteken van een

lichtobject, ontworpen door de
kunstenaar Jan van Munster.

De privatisering van De Nieuwe Doelen
bleek geen succes en op 1 mei 1991
volgde de ontbinding van het contract
van de Stichting De Nieuwe Doelen en
de gemeente Gorinchem enerzijds met
Muzement B.V. anderzijds. Het
stichtingsbestuur nam de exploitatie
weer zelf ter hand met R.F. Grünewald
als directeur.
Schouwburg De Nieuwe Doelen vierde
op 27 augustus 1994 het feit, dat
precies 150 jaar eerder de schouwburgzaal van De Doelen aan de
Molenstraat officieel werd geopend.
Het theaterseizoen 1994/95 werd
bestempeld tot jubileumjaar en geopend

met de bijzondere muzikale voorstelling
Ellis in Theaterwonderland met zang,
muziek, dans, toneel en theatereffecten.
Roy Grünewald schreef en regisseerde
het stuk. Juist in die tijd kwam een
voorstel in de publiciteit de schouwburg
maar af te breken in verband met de
hoge kosten. Dat feest ging niet door.
Wel kreeg de schouwburg een
commerciële afdeling Targett
Entertainment & Events, een organisatie-

bureau voor het leveren van evenementen op maat voor bedrijven en
instellingen met Grünewald als directeur.
Per 1 november 1994 volgde de
oprichting van de vereniging Vrienden

Toneelmeester Jo
Neuschwanger aan het
werk achter de coulissen,
ca. 1980.
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witte ondergrond. De hoofdingang
bleef aan de Haarstraat.
In de periode dat Roy Grünewald
directeur was van de schouwburg was
hij bedenker en producent van enige
spraakmakende theaterproducties die
op verrassende locaties in de stad te
zien waren. Het betreft o.a. De Bruid,
schat! (1998), Het theaterbordeel
(2002), Don Giovanni's Requiem (2003)
en Het kantongerecht (2004).
Toen Grünewald zich terugtrok als
directeur van de schouwburg, werd Rob
van Wijk op 1 september 2005 zijn

Poster van de voorstelling
Ellis in Theaterwonderland bij het 150-jarig
bestaan van
de Nieuwe Doelen.

opvolger. Het nieuwe theaterseizoen

van De Nieuwe Doelen. Ten tijde van de
oprichting telde de vereniging al 150
leden, leden die De Nieuwe Doelen een
warm hart toedroegen. Aan het
lidmaatschap zijn speciale voordelen
verbonden. Weldra had de vereniging
meer dan 400 leden. Voorzitter werd R.
van Wijk.
De kassa van de schouwburg werd in
1998 verplaatst naar een nieuwe ingang
aan de zijde van de Varkenmarkt en
inmiddels toch weer teruggeplaatst. Op
de zijgevel werd in 2006 door Sonia
Rijnhout het kunstwerk Three intentions
aangebracht: een kleurrijke en
opvallende decoratie van lijnen op een

wordt jaarlijks ingeluid met een preview
in mei. Dan wordt het nieuwe
programma van de drie Gorinchemse
theaters gepresenteerd met
medewerking van artiesten. In het
seizoen 2008/09 bezochten 32.000
mensen de schouwburg.
De KOLFBAAN

Op de plaats van de vroegere Comedie,
op de hoek van de Nieuwstad en de
Torenstraat, stond de Kolf- of
Buitensociëteit, ook wel bekend als De
Kolfbaan. In het najaar van 1912 kocht
de firma De Vries Robbé & Co. De
Kolfbaan als verenigingsgebouw voor
het personeel. De muziek-, toneel-,
kegel- en biljartclub van het personeel

Zijgevel van De Nieuwe
Doelen met kunstwerk
van Sonia Rijnhout,
2008.

van het staalconcern maakten voor hun
bijeenkomsten druk gebruik van het
gebouw. Ook andere organisaties
konden er terecht voor vergaderingen,
tentoonstellingen en uitvoeringen.
In 1973 wilde de Stichting Sociaal Fonds
De Vries Robbé De Kolfbaan afstoten.
De Stichting De Nieuwe Doelen toonde
zich geïnteresseerd. Door een gift van
200.000 gulden door C. de Vries Robbé
kon de gemeente het complex
aankopen. Een aparte stichting maakte
het mogelijk De Kolfbaan door De
Nieuwe Doelen te laten exploiteren.
Van lieverlee trok De Kolfbaan echter
steeds minder publiek voor het

bijwonen van uitvoeringen. Een beurs
van ansichtkaarten in mei 1990 was het
laatste evenement in De Kolfbaan.
Vervolgens werd het complex verkocht.
Na een grondige verbouwing tot
partycentrum De Nieuwe Kolfbaan,
hield de familie Den Breejen op 14
februari 1992 open huis.
THEATER

“T PAND

In het pand Korenbeurs 5 was jarenlang
de Vleeskeuringsdienst gevestigd met
de vrijbank. Door de ingebruikneming
van een nieuw gebouw aan de
Avelingen West kwam Korenbeurs 5 vrij
en na te zijn opgeknapt kreeg het
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De Kolfbaan, 1958.

theatergezelschap Riverside Follies in
1982/83 gelegenheid er een klein
theater in onder te brengen. De spil van
deze groep was Hans Leyssius.

Vijf jaar later beëindigde deze groep
haar activiteiten, waarna de Stichting
Centraal Theater Gorinchem, welke zich
inzet voor kleinschalige theaterproducties, het pand Korenbeurs 5
huurde. Na een grondige verbouwing
kwam er een vestzaktheater met 54
plaatsen, dat de naam ’t Pand kreeg.
Aanvankelijk was er geen verwarming
en in de kleedkamer ontbrak stromend
water.

De lieden achter theater ‘“t Pand waren

de acteur Ferdinand Biesheuvel en zijn
vrouw Gemma. Op 28 september 1990
opende het theater op de hoek van de
Korenbeurs en de Keizerstraat zijn
deuren met een voorstelling van de
Belgische Argentijn Leonardo Alalu. De
volgende voorstelling was een maand
later: Moeders in nood door een viertal
dames in mantelpak die de sterren van
de hemel zongen met begeleiding van
een accordeon. Het eerste seizoen

waren er in totaal vier optredens. Dat
het kleinschalige en knusse theater in
een behoefte voorzag blijkt wel uit de
vele voorstellingen die volgden.
Het vestzaktheater wil vooral een

De foyer van theater
‘t Pand, ca. 2007.

podium bieden aan jong en
aanstormend talent. Maar ook
gevestigde namen weten het theater te
vinden. Artiesten die in het begin van
hun carrière op het kleine podium van
‘t Pand stonden keren er nog graag
terug vanwege de bijzondere sfeer en
goede herinneringen. Met de andere
theaters in de stad bestaat een goede
samenwerking.
Directeur Ferdinand Biesheuvel wordt in
‘t Pand geassisteerd door een hecht
team van vrijwilligers.
Sinds enkele jaren is er op dinsdagavond filmhuis in ‘t Pand. Behalve voor
theatervoorstellingen en film wordt het

gebouw ook gebruikt voor het
organiseren van andere activiteiten. De

Stichting Spandt verzorgde er jarenlang
creatieve cursussen en Faces, de

grimeerschool van Willy Lemmen, vindt
al bijna 20 jaar onderdak in het kleinste
theater van Nederland. Verder wordt de
locatie gebruikt als oefen- en
repetitieruimte. Zo vond de toneelclub
van Syndion er onderdak alvorens naar
het Tolhuis te verhuizen.
POPPENTHEATER

HEKSENKETEL

Op 6 september 1986 opende
Poppentheater Heksenketel zijn deuren.
Dit theater van poppenspeelster
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Theater ‘t Pand, hoek
Korenbeurs/Keizerstraat,
2009,

Margreet Greve was gevestigd in de
kapel van het oude klooster van de
zusters aan het Herenlaantje. Zij was
geen onbekende in de stad. Al in 1975
gaf ze als amateur poppenkastvoorstellingen met Pieter Lukkenaer.
Ook vermaakte ze de kinderen in de
bibliotheek met haar spel. Ze maakte
haar eigen decors en ook de poppen.
Zelf verzon ze de meeste verhalen. Haar
grote wens een eigen poppentheater in
de stad te openen werd pas jaren later
gerealiseerd, omdat er eerder geen
geschikte ruimte voorhanden was. De
poppenspeelster volgde allerlei
cursussen in speltechniek,

voordrachtskunst en mime om zich te
bekwamen in het poppenspel.
Wekelijks waren er voorstellingen in het
theatertje en het liep goed, totdat in de
nacht van 31 augustus 1995 brand

uitbrak in het naburige Marokkaanse
jongerencentrum.

Het poppentheater

liep brandschade op en verder spelen
was niet mogelijk. Gelukkig konden de
rekwisieten wel worden gered. Later in
het jaar volgde een nieuwe klap toen
bekend werd dat de subsidie van het
poppentheater werd ingetrokken. De
poppenspeelster gaf nog een poosje
workshops in een vervangende ruimte
aan de Nieuwsteeg, maar na negen jaar

viel het doek definitief voor Poppentheater Heksenketel. Zij vertrok naar het
Waalwijkse Drunen, waar ze in 2000
een nieuw poppentheater De Dwerg

opende.

THEATER

PEERISCOOP

De acteur, poppenspeler en
stemkunstenaar Fred Delfgaauw
verwezenlijkte zijn droom door via zijn
Studio Peer het theater Peeriscoop te
stichten. Dit theater kwam in de
gymnastiekzaal van de voormalige Da
Costa-Mavo aan de Boerenstraat. Daar

werd al op 10 april 1998 het toneelstuk
The Normal Heart opgevoerd, maar de
officiële opening van Peeriscoop vond
plaats op 1 september 1998. Het
theater beschikt over 130 stoelen en
staat tussen De Nieuwe Doelen en het

vestzaktheater ‘t Pand in. Tussen
Peeriscoop en De Nieuwe Doelen
bestaat een intensieve vorm van

samenwerking. Het nieuwe theater, dat
voorstellingen biedt in allerlei genres,
van cabaret tot muziek, van toneel tot
poppenspel, is een aanwinst voor
Gorinchem. Jaarlijks staan er 20 tot 25
voorstellingen geprogrammeerd.
Een fraaie foyer kwam in 2001 tot
stand: op 21 februari ging de eerste
paal de grond in en 8 december vond
de feestelijke opening plaats.

Dat zowel particulieren als bedrijven
Peeriscoop een warm hart toedragen en
ondersteunen, blijkt uit de namen die
als Vriend van het theater op de
website staan genoteerd.
Het 10-jarig jubileum werd op 4

6 september 1986:
Wethouder P.M. KalisEijzinga opent Poppentheater Heksenketel.
Links poppenspeelster
Margreet Greve.
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De transparante ingang
van Theater Peeriscoop

aan de Boerenstraat.
Foto Wilco Links.

september 2008 gevierd met een
uitbundig feest. Er werd die avond een
unieke theatervoorstelling opgevoerd
met optredens van Herman van Veen,
Herman Finkers en Hans Dorresteijn.

Het waren voornamelijk de Vrienden
van Peeriscoop die deze avond de zaal
vulden. Commissaris van de Koningin |.
Franssen sprak lovende woorden en
onthulde de nieuwe gevelaanduiding
van het theater.
De theatervoorstellingen vormen de
kernactiviteit, maar in Peeriscoop

gebeuren ook nog heel veel andere
dingen. Er worden workshops en
masterclasses gegeven en diverse
gezelschappen repeteren er en spelen
er hun eerste try out. Artiesten die
regelmatig voor dit doel gebruikmaken
van het pand zijn o.a. Herman van
Veen, Maarten van Roozendaal, het
cabarettrio Niet Schieten, Sjaak Bral,
Femmage, Eric Koller en Ernesto en
Marcellino. Ook nemen muzikanten in
Peeriscoop hun cd’s op.
Scholengemeenschappen vinden hun

De prachtige foyer van
Theater Peeriscoop met
de trap naar de boven
foyer.
Foto Wilco Links.

weg

naar Peeriscoop. Hiervoor is het

Delfgaauwfond’ opgericht. Scholieren
komen er voor snuffelstages en er
worden eindejaarsprogramma’s
culturele en kunstzinnige vorming
gehouden. Het Merewadecollege kwam
jaarlijks een paar keer naar Peeriscoop,
maar inmiddels beschikt de school over
een eigen theaterzaal, De Waan.
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Roy Grünewald

concept-ontwikkelaar en oud-directeur van Schouwburg De Nieuwe Doelen
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Mijn oma heeft mij op jonge leeftijd al geleerd hoe

Daarnaast waren er natuurlijk de

je zelf je fantasie kunt prikkelen. Als kind wilde ik

theatervoorstellingen en er kwam een sociaal-

circusdirecteur worden. Ik organiseerde voor

culturele poot. Ik had er nog graag een vierde

kinderen uit de buurt in de achtertuin van mijn

onderdeel aan willen toevoegen, de schouwburg als

ouders middagen met acrobatiek en een

productiehuis. Je krijgt daardoor een grotere

goocheldoos, en dat noemde ik “Circus Royco”.

publieksparticipatie. Maar dat is niet echt van de

Eenmaal op de sociale academie wist ik zeker dat ik

grond gekomen. Mijn ambitie was groter dan de

ooit schouwburgdirecteur zou worden. Een circus

toegekende subsidiebedragen.

was toch wel erg bewerkelijk. Ik leerde dat

“Je zag Gorinchem

theaterdirecteuren bezig zijn met management en

Het mooiste onderdeel van mijn werk als

marketing en niet met toneelspelen. Maar ondanks

theaterdirecteur vond ik het onderhandelen met de

dat, bleef ik het vak leuk vinden.

impresariaten, dat vond ik een sport. Het scouten en

halverwege de jaren

daarna het onderhandelen, daar genoot ik van. Het

negentig uit een soort

Ik kwam als regisseur en verhalenverteller terecht bij

winterslaap ontwaken.

Theatergroep “Pluche en Plastic” en daarna bij

werden begin van deze eeuw steeds grimmiger.

Toen begon ik er steeds

partybedrijf Arjan van Dijk als creatief manager.

Door 11 september 2001 hielden de mensen hun

meer lol in te krijgen om

Arjan van Dijk nam in 1989 De Nieuwe Doelen over

hand op de portemonnee en financieel werd het

Gorcumer te zijn. Als ik

en vroeg mij of ik daar de culturele programmering

voor de schouwburg steeds lastiger. Ook de

ooit nog eens weg ga,

voor mijn rekening wilde nemen. Ik weet nog dat ik

commerciële activiteiten liepen enorm terug.

na dat gesprek buiten kwam en volledig uit mijn

Het leukste project dat ik ooit heb bedacht is “Het

dak ging. De commerciële schouwburg heeft in

Theaterbordeel” dat ín 2002 twee weken lang is

Gorinchem niet lang bestaan. Aan de ene kant

uitgevoerd in hotel Metropole. Zowel de

dan ga ik alleen voor een
wereldstad als
Antwerpen of Parijs.”

minst leuk waren de bestuursvergaderingen. Die

culturele voorstellingen programmeren en aan de

voorbereiding als de uitvoering waren één groot

andere kant fungeren als feestpaleis, dat wrong

lachsalvo, echt alles klopte. Het plezier heeft nog

enorm.

heel lang nagesudderd. Zelfs nu, als ik mensen

In de jaren negentig heb ik het bestuur van de

hebben we het er nog altijd over. Maar “Mozart aan

schouwburg voorgesteld een commerciële poot op

de Merwede” was ook een hoogtepunt. Ik wilde

te richten. Zo ontstond Targett Entertainment en

daarmee klassieke muziek op een laagdrempelige

Events b.v. Als een van de eerste grote opdrachten

manier promoten en dat lukte.

tegenkom die daaraan meegewerkt hebben, dan

organiseerde Targett in een co-productie met Blauw
Theater de opening van de nieuwe brug bij
Zaltbommel.

Hans

Leyss ius

oprichter van de Riverside Follies

Ik heb de Riverside Follies in 1979 opgezet nadat ik

natuurlijk. Dat zou nu niet meer kunnen. Maar er

bij Philips ben weggegaan omdat mijn afdeling

werd zeker ook “live” gezongen door enkele

ophield te bestaan. Ik had heel veel relaties in de

geweldig getalenteerde medewerkers. Het was puur

reclamewereld en dacht dat ik zo weer aan de slag

een soort nachtclub-gebeuren. Met mooie dames,

zou zijn. Maar dat lukte niet en ik kwam in een dip

travestie, balletten en veel persiflages op vedetten.

terecht. Vervolgens heb ik een advertentie geplaatst

En we hadden een goochelaar die de boel aan

en ben een amateur revuegezelschap begonnen met

elkaar praatte en zorgde voor de rode draad.

35 mensen.

We trokken het hele land door met onze voorstelling

De gouden handdruk die ik kreeg bij mijn vertrek

en traden ook op tijdens personeelsfeesten. Maar

heb ik in die revue gestopt. Echt alles, en het was

ook op de Henri Dunant en in bejaardentehuizen.

een behoorlijk bedrag. Ik had toen nog geen idee

Het geld dat we verdienden ging direct in de kas en
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wat het zou worden. Ik ben er blindelings ingestapt.

daarvan werd dan weer nieuwe kleding gekocht. Het

“Ik was heel erg kritisch,

Maar ik ben een perfectionist, dus als ik iets doe,

ging steeds verder, het werd steeds professioneler.

alles moest goed zijn. Als

dan moet het wel goed zijn.

We kregen hulp van een choreografe uit Gorcum,

ik bij een repetitie in De

We repeteerden eerst in een zaaltje in Mamré, het

maar ook van mensen uit eigen kring die er echt

Nieuwe Doelen zag dat

gebouw van het Leger des Heils in de Nicolaas

verstand van hadden. Daardoor zaten die balletten

een van de balletmeiden

Pieckstraat. Dat was leuk, maar ook heel bijzonder.

perfect in elkaar. Het was goed en het liep als een

een andere slip aan had

Die revue had toch een beetje een frivool karakter.

trein, vandaar ook dat we zo'n succes kregen.

dan de rest, dan was ik

De toenmalige Kapitein had er helemaal geen

We repeteerden vaak en hadden bijna ieder weekend

uit mijn doen. Dat kon

bezwaar tegen dat er de gekste dingen gebeurden.

een optreden. Daar zijn we natuurlijk ook aan ten

niet, dat klopte niet.”

Later zijn we naar het voormalige slachthuis in de

onder gegaan. Dat kon niet anders. Het werd te

Korenbeurs gegaan. Het was er een vreselijke troep,

professioneel en dat kon ik ook niet meer aan. Het

met bloed aan de wanden. We zijn dagenlang met

groeide me boven het hoofd.

z'n allen bezig geweest om het schoon te maken.
Daar hebben we toen geoefend en die locatie nieuw
leven ingeblazen als theater. Later is daar theater ‘t
Pand gekomen.
De première was in Mamré. In hetzelfde jaar
speelden we ook drie voorstellingen in De Nieuwe
Doelen, de eerste op 20 november 1979. Dat was
geweldig voor die groep, maar voor mij ook. Het
programma dat we boden bestond uit allemaal
bestaande nummers. Het was veel playback

Toneel

door

de eeuwen

BROEDERSCHAP VAN SINT CATHARINA
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Toneel in Gorinchem heeft een
eeuwenlange traditie. In de 15de en
16de eeuw werd in Gorinchem al aan
toneel gedaan. Bekend is dat in 1515
een passiespel is opgevoerd door de
Broederschap van Sint Catharina. Van
dit zelfde gezelschap is de tekst van een
in de tweede helft van de 15de eeuw

heen

geschreven tafereel bewaard gebleven,
waarin de daden van de heren van Arkel
werden bezongen.
De gegevens over amusement voor de
inwoners zijn schaars. In 1532 is sprake
van een wagenspel, dat door een zekere
Jan Petersz. zou zijn geschreven om te

worden opgevoerd op 27 september, de
feestdag van Cosmas en Damianus.
REDERIJKERS

Johan van Paffenrode

In de 17de eeuw bestonden in de
Noord- en Zuid-Nederlandse steden
Rederijkerskamers, gezelschappen van
beoefenaren van de schone kunsten:
poëzie, retorica en toneel. Zo ook in
Gorinchem, waar voor het eerst in 1609
sprake is van een Rederijkerskamer. Op
9 april 1609 ging het Twaalfjarig
Bestand in, een tijdelijke staking van de
strijd tussen de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden en Spanje. Nog
geen maand later - op 5 mei - voerden
de Rederijkers een lang dichtwerk op
met de titel Vreeds-Triumph-gedicht,
een politiekgetint toneelstuk naar
aanleiding van de kort daarvoor
gesloten wapenstilstand. De auteur is
notaris Hendrick van der Muvyr, lid van
de Gorinchemse Rederijkerskamer “t
Segel-bloemken’, onder de zinspreuk
Vernieuwd uit Liefde.
De leden van de ‘camer van rhetorica’

waren meest vooraanstaande en

ontwikkelde lieden. De bekendste is
Abraham Kemp Aertsz. van wie, behalve
een kroniek van de stad, sonnetten, een
tragedie en een blijspel bekend zijn.
Vermoedelijk behoorde ook Johan van
Paffenrode, zoon van de drossaard, tot
het literaire genootschap. Van hem
zagen heel wat gedichten het licht en
het drama Den Onder-Gang van JonkHeer Willem van Arkel. Het in 1662
geschreven treurspel gaat over de dood
van Willem van Arkel op 1 december
1417 in de Revetsteeg tijdens een
gevecht met de troepen van Jacoba van
Beieren.

Die tragedie zal ongetwijfeld in
Gorinchem zijn opgevoerd door de
rederijkers in hun onderkomen achter
een woning aan de Arkelstraat. Daar
hielden ze hun literaire bijeenkomsten.
Hun bloeitijd lijkt dan echter al voorbij.
Nadat in 1666 onenigheid ontstond
over de rekwisieten die ze gebruikten
bij hun voordrachten, blijft het stil rond
de Kamer ‘t Segelbloemken.

BEROEPSTONEEL

Wat in de 18de eeuw of eerder op
toneelgebied in Gorinchem was te zien,
is niet bekend, maar er zullen zeker
theatervoorstellingen zijn geweest.
Tijdens de jaarlijkse kermis vertoonden

Abraham

Kemp

Aertsz

zag vóór

1590 het levenslicht en

overleed in 1649. Evenals zijn vader was hij notaris in Gorinchem.
Hij is vooral bekend gebleven door zijn kroniek van Gorinchem, die
na zijn dood door zijn zoon is uitgegeven. Kemp was een echte
rederijker. Op 20 mei 1623 werd zijn treurspel Van de moordt van
Sultan Osman, kyser van Turckijen in Gorinchem opgevoerd, welke
tragedie zich een jaar eerder had afgespeeld. Twintig jaar later

kwam zijn blijspel met de retorische titel: Beeld af, hoe Bataviers,
soo veel en langer tijden; kloeck hebben weder-staen, haer vijant
in het strijden tot opvoering. Hij heeft diverse gedichten gemaakt.

ongetwijfeld kleinkunstenaars,
grappenmakers en acrobaten hun
kunsten. De vroegste gegevens over
toneel dateren eerst uit de 19de eeuw.
Zo trad bijv. in 1856 het Joods theater
van Pierre Boas en Nathan Judels op,
dat vrij geregeld de reis naar Gorinchem
ondernam. Tijdens de kermis van 1869
gaven zij maar liefst vijf voorstellingen
in De Doelen. Later traden zij op als
Théâtre des Variétés van Amsterdam,
waaraan ook de naam van de grote
Louis Bouwmeester (1842-1925), telg
uit een acteursgeslacht, was verbonden.
Het laatste optreden van dit gezelschap
in de Arkelstad was tijdens de
kermisweek in november 1875. De
voorstellingen werden toen gegeven in
de eigen grote schouwburgtent, die
zoals gewoonlijk op het Melkpad stond.
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Louis Bouwmeester.

In die zelfde tijd reisde ook Victor
Driessens, de pionier van het Vlaamse
toneel, met zijn gezelschap door
Nederland. Vanaf 1866 trad hij geregeld
op in De Doelen, waar hij in januari
1872 De Nachtdieven of Wat schuilt er
niet al in Parijs bracht en na de pauze
De Parijsche Grisette. Later dat jaar
tijdens de najaarskermis kwam hij weer
naar Gorinchem. Toen speelde de groep
in zijn ‘groote prachtig ingerigte
Schouwburglokaal op de gedempte
Kalkhaven’, het terrein ontstaan na
demping van de Kalkhaven kort
daarvoor. Diverse toneelstukken vonden
daar opvoering. Met het Tooneelgezel-

schap van den Antwerpenschen Stads
Schouwburg bracht hij in juni 1875 in De
Doelen het drama Vorstenschool van
Multatuli. Als hij drie jaar later Een
Beroemd Proces brengt, heet zijn
gezelschap het Vlaamsch Gezelschap uit
Antwerpen en later dat jaar is sprake van
Het Antwerpsche Tooneelgezelschap.
Nadat Driessens in 1880 de directie van
de Nieuwe Schouwburg Vereniging van
Antwerpen op zich nam, kwam hij niet
meer naar Gorinchem.
Op theatergebied had Gorinchem heel
wat te bieden. Zo bood De Doelen in
het seizoen 1872/73 een bijzonder
gevarieerd programma.
Muziekliefhebbers konden van elf
concerten genieten, te beginnen met
een optreden van het symfonie orkest
van de Utrechtse Schutterij. In oktober
volgde een uitvoering door Gorcums
Mannenkoor Caecilia. Het verslag bevat
een zonderlinge passage: “Een vrij

talrijk publiek, grootendeels uit de

middelklasse was opgekomen. Jammer
dat daardoor de hoogere klasse
ontbrak, die waarschijnlijk ook meer
dan deze toehoorders zoude hebben
kunnen genieten.”
Het toneelminnend publiek kon dat jaar
naar 15 voorstellingen, de toneel- en
variété optredens in de kermisweek niet
meegerekend, want die speelden zich af

in meegebrachte tenten. Dat grote
aantal toneelvoorstellingen was te
danken aan de dilettanten van Nut en
Genoegen, waarover later meer.
Het publiek maakte begin 1875 kennis
met het Tooneelgezelschap van de
Nieuwe Rotterdamsche SchouwburgVereeniging onder directie van Le Gras,
Van Zuylen en Haspels. Het drama Twee
Broeders en het blijspel Speculeeren
stonden op het programma.

Affiche Théâtre des
Variétés.

DIRECTIE
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PROECBANMA,
De nieuwe Commissaris van Politie.
ÍN

doorFE VAN KOYK

De groep

kwam op uitnodiging van de afdeling
Gorinchem van het Nederlandsch
Tooneelverbond, een in 1870 in
Amsterdam opgerichte organisatie ten
behoeve van het toneel. Vijf jaar later
kwam het gezelschap wederom, maar
dat was niet vanzelfsprekend. De twee
voorstellingen in oktober en november
konden alleen doorgaan als er
voldoende werd ingetekend, want het
toneelgezelschap had grote onkosten.
Bij intekening was de prijs f 1 en buiten
intekening f 1,49; tweede rang 75 cent.
Het stuk Liefdadige Dames werd een
groot succes, ondanks een incident
toen “een der eerste vrouwelijke rollen
een onbedwingbaren lachbui kreeg en
lachen niet te pas kwam.” De
zaterdagavond in de kermisweek
voerden Le Gras c.s. het blijspel O, die
Mannen! op voor een overvolle
schouwburgzaal van De Doelen. Van

Ba
tanken

RE

De zandeling heeft plaats In cen Hein gekocht we

Nesgerod

Oosterwijk wist het gezelschap te
contracteren voor twee voorstellingen
in januari 1881. Het bracht het treurspel
Kabaal en Liefde van Schiller en later
Kleine Vogeltjes. Wie de toeschouwers
waren, blijft onbekend, maar naar alle
waarschijnlijkheid zal het publiek tot de
‘hoogere klasse’ hebben behoord, zoals
de journalist wat jaren eerder fijntjes
had geconstateerd.
Het rommelde in de Rotterdamse
toneelwereld en dat had ontbinding van
het gezelschap van Le Gras, Van Zuylen
en Haspels tot gevolg. In 1885 kwamen
Le Gras en Haspels zonder Van Zuylen
weer naar Gorinchem, nu als directie
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De grote schouwburgtent
van het ‘Hollandsch
Tooneel waarmee
Albert Bakker met zijn
gezelschap op
de kermissen stond,
foto ca. 1920.

van de Vereenigde Rotterdamsche
Tooneelisten met het lachstuk In den
Gemeenteraad. Jaarlijks trad het
gezelschap meerdere malen op, steeds
met lovende beoordelingen. Het
gezelschap speelde voor het laatst in De
Doelen op de kermis van 1898.
KERMISTONEEL

Het kermistheater moet niet worden
onderschat. Vele artiesten trokken van
kermis naar kermis en traden dan
doorgaans op in een tent. In november

1903 trad het Schouwburg Nederlandsch
Tooneelgezelschap van Willem Hart op in
zijn schouwburgtent op de Oude

Vismarkt, dus op de gedempte
Kalkhaven bij de Burgstraat. Hart sr,
theaterman in hart en nieren, woonde
met zijn gezin in Gorinchem. Hij voerde
twee stukken op: het volksdrama De
Fabrieksbaas en Mottige Janus.
Verscheidene familieleden speelden
mee. Hij beschikte over een breed
repertoire, o.a. een matinee voor

kinderen genaamd Hans en Grietje. Vier
jaar later sloeg hij zijn tent weer op
voor de HBS en nu bracht hij De
Koopman

van Venetië, De Roode Brug

of De Nacht van den 13en November,
De Armen van Parijs en De Negerhut

van Oom Tom.

De cast van de film Op
Hoop van Zegen.
Foto Dick van Maarseveen.

Hart trad ook in De Doelen op, waar hij
in februari 1908 een voorstelling gaf
van Boefje van M.J. Brusse. Met het
volkstoneelspel De Dochter van Oude
Willem trad hij op in het gebouw
T.A.V.E.N.U. Toch stond Hart later dat
jaar weer op de kermis met drie nieuwe
stukken en in 1909 stond zijn Grote
Loge-Schouwburg wederom voor de
HBS. Toen bracht hij o.m. Michaël
Strogoff, de Koerier van den Czaar, naar
de bekende roman van Jules Verne. De
hoofdrol speelde zijn zoon Willem Hart
jr., van wie de Gorinchemers nog veel
zouden horen en zien. In 1911 gaf
Willem Hart het stokje over aan zijn

zoon Frans, die een goede leerschool
had gehad bij zijn vader en bij het
toneelgezelschap Van Lier.
Op Hoop vAN ZEGEN
Bij gelegenheid van het 25-jarig
jubileum van mevrouw C. van AndelSmit als beschermvrouw van Gorcums
Mannenkoor Caecilia, bood zij de leden
een bijzonder geschenk aan: de
opvoering van Herman

Heijermans’ Op

Hoop van Zegen in De Doelen. De
Nederlandsche Tooneelvereeniging
speelde het stuk op 2 oktober 1901
voor de 132ste keer. De Doelenzaal was
afgeladen. Ondanks Kniertjes
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Zegen, waarbij Esther de Boer - van Rijk
als Kniertje excelleerde. Op Hoop van
Zegen was het beroemdste toneelstuk
van Herman Heijermans, dat zelfs enige
malen verfilmd is en een musicalversie
zag in de 21ste eeuw het licht.

Joke Bruys speelt Kaat
Mossel in de gelijknamige
musical,

1994.

Kaar MosseL

de Rotterdamste musical
hartenkreet: “De vis wordt duur
betaald”, was de voorstelling gratis
voor de zangers en hun vrouwen. Twee
jaar later bracht het gezelschap van
Willem Hart het stuk nog eens en weer
een jaar later vond in De Doelen de
234ste opvoering plaats, opnieuw door
de Nederlandsche Tooneelvereeniging.
Dat geschiedde op 21 oktober 1904 en
een maand later volgde de 257ste
voorstelling, maar nu tijdens de kermis
in een kermistent met als standplaats
het Melkpad.
Op 2 december 1921 vond in De Doelen
de feestelijke opvoering plaats van de
800ste voorstelling van Op Hoop van

Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap van
den Tivoli-Schouwburg speelde nog vele
malen in Gorinchem. Op 19 februari
1914, de dag dat koningin Wilhelmina
de stad bezocht, gaf het een feestvoorstelling van Kaat Mossel. Het stuk,
aangekondigd als “historisch blijspel in
5 bedrijven met zang, dans, optochten,
gevechten enz.”, stond al 15 jaar op het
repertoire en vond opvoering bij
bijzondere gebeurtenissen in het land.
Het speelt in de Patriotten-tijd
omstreeks 1785, toen de Rotterdamse
mosselkeurvrouw Caetje Mulder (17231798) door het zingen van Oranje Boven
in het cachot belandde. De opvoering
vond plaats in het kader van de grootse
Onafhankelijkheids-feesten, de viering
van 100 jaar verlossing van de Franse
overheersing.
Later zou zich een soortgelijk geval
voordoen. De Ortskommandant diende
toen een klacht in bij de burgemeester:
“Das Singen des Oranienliedes von
seiten der halbwüchsigen Jugend der

Stadt hat in vermehrtem Umfange auf
der Strasze zugenommen.” Dat
gebeurde in 1940 toen de Duitse
bezetter het voor het zeggen had.
Kaat Mossel was het laatste optreden
van het Tivoli-gezelschap in Gorinchem.
Later zou de in Gorinchem wonende
zanger Peter Blanker het stuk bewerken
tot musical, met Joke Bruijs in de
hoofdrol.
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ROOIE SIEN
Een uitvoering waaraan zeker niet

voorbij mag worden gegaan is het
drama uit het volksleven Rooie Sien van
Marius Spree, het successtuk van het
Noord-Nederlandsch Tooneelgezelschap,
op 2 oktober 1918. Allang van tevoren
was De Doelen uitverkocht. Dina Minke
vertolkte de hoofdrol en ook Sylvain
Poons trad op. Zes jaar later kwam
dezelfde Rooie Sien weer naar De
Doelen, maar geprodu-ceerd door het
Ensemble Solzer & Hesse. Een volgende
opvoering geschiedde in januari 1960
met Beppie Nooy in de hoofdrol; maar
liefst vijf keer een volle zaal en in
oktober nogmaals een voorstelling.
Waren de prijzen voor de eerste rang
eerderf 1,50, nu kostte zo’n plaats

f 3,75.

Ook De Nieuwe Doelen kreeg Rooie
Sien en wel de afscheidsvoorstelling van

Beppie Nooy op 6 februari 1963 in een
productie van de Stichting Het
Amsterdams Volkstoneel. Maar het was
geen afscheid, want in november kwam
Rooie Sien weer. Er kwam zelfs op 12
februari 1965 nog een laatste
voorstelling. Het had veel weg van
Heintje Davids, want op 6 oktober 1967
kwam

er weer een uitvoering. Voor de

beste plaatsen moest men nu f 5,50
neertellen. Steeds was de zaal vol.
BOEFJE

De journalist en schrijver M.|. Brusse
schreef in 1903 zijn bestseller Boefje
over een Rotterdams straatschooiertje.

Beppie Nooy

als Rooie Sien.
Foto Rob du Mée - Parkfilm.
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hoofdrol Annie van Ees. De directie van
De Doelen trachtte Het Hofstad Tooneel
met Boefje naar Gorinchem te krijgen,
maar helaas was het toneel te gering
van afmeting voor het decor.

Annie van Ees speelt
Boefje in de
gelijknamige film.

Het zou tot september

Weldra verscheen er een toneelbewerking van en al op 3 december
1905 vond daarvan een opvoering
plaats in De Doelen door de
Nederlandsche Tooneelisten, firma
Bakker. Ruim twee jaar later speelde
Boefje weer in De Doelen, maar nu door
het Nederlandsch Tooneelgezelschap van
stadgenoot Willem Hart. Het stuk kreeg
een goede pers: “Wie Zondagavond bij
Boefje is geweest, heeft genoten; een
hartelijk tot weerziens zij daarom het
gezelschap van den heer Hart
toegeroepen.”
Grote bekendheid kreeg de bewerking
door Jaap van der Poll met in de

1931

duren eer

het Vereenigd Rotterdamsch Hofstad
Tooneel met Boefje naar schouwburg De
Doelen kwam. Het was de 350ste
voorstelling met in de hoofdrollen Cor
en Annie van der Lugt Melsert - van Ees.
Een langdurig applaus aan het eind was
de beloning voor de acteurs. In totaal
zou het stuk meer dan 800 opvoeringen
krijgen, maar voorlopig moesten de
Gorinchemers het met de verfilmde
versie van Boefje doen.
Pas in mei 1954 kwamen De Schouwspelers naar Gorinchem met Boefje. Het
was een verkleinde opvoering in het
Parochiehuis tijdens een ontspanningsavond voor militairen. Hetzelfde
gezelschap kwam later nog met
voorstellingen in de ontspanningsgebouwen van Bijker en Den Haan met
in de hoofdrol Charmy Reynen.

GARANT VOOR KWALITEIT

Door de jaren heen hebben diverse
liefhebbers van kwaliteitstoneel hun
krachten gebundeld om serieuzere
theaterstukken naar Gorinchem te

krijgen. De Garanten, ‘t Nut, de

Kunstkring en de Stichting Kunst en
Cultuur spanden zich hiervoor in. In dit
hoofdstuk een verslag van de strijd voor
kwaliteit op de Gorcumse planken.
GARANTEN
Blijkbaar was niet iedereen het eens
met de toneelkeuze van Van
Oosterwijk, de eigenaar van De Doelen.
Die had natuurlijk baat bij een
uitverkochte zaal, zodat bijna geen
‘zware stukken’ in Gorinchem te zien
waren. Daarom richtten enige
liefhebbers van toneel op 17 september
1890 de Vereeniging van Garanten op.
Deze vereniging had ten doel het
toneelleven in Gorinchem op een hoger
plan te brengen door goede
gezelschappen te engageren. De leden
stelden zich financieel garant voor de
geplande uitvoeringen. Drijvende
krachten waren mr. A.C. Visser en de
hoofdonderwijzer
J.M. Elshout. Als
introductie brachten de Garanten het
blijspel De Muis van Armand des
Roseaux en het Parijse successtuk
Toupinel Zaliger van Alexander Bisson.
Voor het seizoen 1891/92 had de
Vereniging van Garanten vijf

voorstellingen op het programma
staan: drie door de tonelisten van Le
Gras en Haspels-en twee door het
eveneens Rotterdamse gezelschap van

de Tivoli-Schouwburg. Helaas, het
waren de laatste stukken die de
Garanten brachten, want in het najaar
van 1892 ging de vereniging ter ziele
wegens te geringe participatie. De
eigenaar van De Doelen ging op de

oude voet verder door zo nu en dan een
toneelgezelschap van naam te
engageren.
‘Tr Nur
De Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, opgericht in 1784, was in feite
een idealistische beweging ter
ontwikkeling van de Nederlandse
bevolking. In tal van plaatsen
ontstonden afdelingen, departementen
genaamd. Zo ook in Gorinchem, waar in
1825 het Departement Gorinchem van

de Maatschappij tot Nut van ‘t
Algemeen werd opgericht. Een jaar later
besloten de leden tot stichting van een
spaarbank, er kwam een leesbibliotheek
en bij diverse initiatieven was ‘t Nut
nauw betrokken, zoals bij de Bad- en
Zweminrichting, de Ambachtsschool, de
Naai- en Breischool, de Bewaarschool en
bij het geven van cursussen
handenarbeid.
‘“t Nut organiseerde ook kunstavonden
in De Doelen, die voornamelijk
bestonden uit volksconcerten,
muziekrecitals, lezingen en
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voordrachten. Toneelvoorstellingen
stonden niet op het programma, want
dat was het terrein van de exploitant
van de schouwburg. Daarin kwam
verandering doordat het hoofdbestuur
van de Maatschappij tot Nut van ‘t
Algemeen een overeenkomst sloot met
het Cor Ruys-Ensemble om ook in
kleinere plaatsen toneel te introduceren. Daarvan profiteerde ook
Gorinchem, waar op 11 januari 1927 ‘t

Nutsavond
Woensdag
des

avonds

2 April '52
8 uur

in „De Doelen’
Gorinchem

Nut Thuiskomst van J.J. Bernard liet
opvoeren, gevolgd door het blijspel
Gelukkig Getrouwd van J.B. Schuil;
toegang leden f 1,-; niet-leden f 1,50.
Het was een aarzelend begin. Het
bestuur van ‘“t Nut, waarvan dr. M.A.
van Andel voorzitter was, vond eigenlijk
dat er in De Doelen al voldoende van
toneel viel te genieten en het duurde
tot december 1933 eer ‘t Nut weer een
toneelvoorstelling naar De Doelen
haalde. Op het programma stond het
Chineesche Landhuis door de
Amsterdamsche Tooneelvereeniging
onder de artistieke leiding van Albert
van Dalsum en August Defresne. De
uitvoering was alleen toegankelijk voor
leden en hun huisgenoten. Hetzelfde
gezelschap bracht een maand later met
groot succes Circus Knie. ‘t Nut

engageerde ook de Tooneelgroep Het
Masker met Ank van der Moer en Ko

Arnoldi voor een paar uitvoeringen en

Albert van Dalsum in de

het Rotterdamse Hofstad Tooneel bracht
het Amerikaanse blijspel De Club der
Gangsters. De voorstellingen trokken
steeds volle zalen.

Gijsbrecht van Aemstel.
Foto Particam.

GIJSBRECHT VAN AEMSTEL
Het jaar 1937 was het Vondeljaar, het
jaar waarin de 350ste geboortedag van
de grote dichter Joost van den Vondel
werd herdacht. Het bestuur van ‘t Nut
wilde beslist aandacht schenken aan
deze prins der dichters en slaagde erin
op 4 november

Links: Programma

Sonneveld, Conny Stuart,

1937 een opvoering te

krijgen van Vondels Gijsbrecht van
Aemstel. De Amsterdamsche Tooneelvereeniging bracht het drama op de
planken van De Doelen. Alhoewel de
tekst al generatieslang verplichte kost
was voor de leerlingen van het
voortgezet onderwijs, was het stuk in
Gorinchem nog nooit te zien geweest.
Wel was in 1911 Vondels treurspel
Lucifer gebracht door Het Tooneel van
Willem Royaards.
Uitsluitend Nutsleden hadden toegang,
maar de zaal was tot de laatste plaats
bezet. Albert van Dalsum (1889-1971)
speelde een magistrale Gijsbrecht en
Charlotte Köhler (1892-1977) schitterde
als Badeloch. Tot besluit volgde niet de
Bruiloft van Kloris en Roosje, de
gebruikelijke klucht met Thomasvaer en

van

Artistenpension met Wim
Lia Dorane, Guus

Verstraete, Dini de Neef
en Albert Mol, 1952.

Pieternel na de januari-opvoering van
de Gijsbrecht in Amsterdam.
Bij deze uitvoering deden de
beperkingen van De Doelen zich voelen.
De afmetingen van het toneel waren
van dien aard, dat niet eens alle
decorstukken konden worden geplaatst.
NADERENDE OORLOG
Het Nut-seizoen 1938/39 opende met

een luisterrijk concert, waarvoor het
Utrechtsch Stedelijk Orkest o.l.v. Willem
van Otterloo naar Gorinchem kwam.
“Het was een avond van hoogstaand
kunstgenot”, meldde een criticus. De
ledenvergadering van het departement
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vroegen het bestuur toch meer
aandacht te schenken aan toneel.
Oorlog of geen oorlog, het culturele
leven ging gewoon door. Ofschoon
gewoon…, dOp 12 oktober 1940 kwam
het Nederlandsch Tooneel naar
Gorinchem voor het geven van een
voorstelling. Gewoonlijk werden die ‘s
avonds gegeven, maar nu gebeurde dat
op zaterdagmiddag om 15.00 uur;
reden: verduisterd Nederland was ‘s
avonds donker en er gold een
uitgaansverbod van 22.00 - 4.00 uur.
Het gezelschap bracht Molière’s blijspel

Ben Aerden in Thérèse
Raquin van Emile Zola.

School voor Vrouwen voortreffelijk op

Rechts: Programma
1952/53 van ‘t Nut.

kon op 28 september 1938 in de suite
van De Doelen echter niet doorgaan,
doordat alle vertrekken van het gebouw
waren gevorderd voor militaire
doeleinden. De naderende oorlog wierp
zijn schaduw al ver vooruit!
Pas in januari volgde een vrolijk
toneelstuk door het Residentietooneel
met Ik heb den Graaf vermoord. Voor
een stampvolle zaal speelden hierin
acteurs van naam: Paul Steenbergen,
Johan de Meester, Guus Oster en de
kleine Alexander Pola. Daar moesten de
leden van ‘t Nut het mee doen, want
meer toneel bood het programma niet.
Veel leden vonden dat te pover en

de planken. Ook de twee volgende
programma-onderdelen vonden ‘s
middags plaats, maar de opvoering in
april 1941 van het toneelstuk Rebecca
naar de roman van Daphne du Maurier
door de Tooneelgroep Het Masker
geschiedde toch ‘s avonds; aanvang
19.00 uur.

Het nieuwe seizoen opende ook weer
met toneel op een zaterdagmiddag. In
de volgende oorlogsjaren organiseerde
het bestuur vooral lezingen en geen
toneelvoorstellingen. Eerst na de
oorlog, eind februari 1946, engageerde
‘t Nut weer een gezelschap voor het
geven van een toneelvoorstelling. De
Komedianten traden op met het drama
Thérèse Raquin van Emile Zola, spelend

in het Parijs van omstreeks 1873.

Drogramma

1952-1953
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EINDE vAN “T Nur

De jaarprogramma’s van ‘t Nut
vermeldden doorgaans twee, een
enkele keer drie toneeluitvoeringen en
verder muziekavonden, voordrachten,
lezingen, een film en zelfs excursies.
Het bestuur worstelde met het
probleem dat de toneelaccommodatie
van De Doelen het niet mogelijk maakte
toneelgezelschappen met ‘grote’
stukken naar Gorinchem te krijgen. De
hoop was gevestigd op de nieuwe
schouwburg die Gorinchem weldra zou
krijgen.
Op 1 november 1960 bracht de
Toneelgroep Theater het overbekende
toneelstuk van Jan de Hartog Het
Hemelbed, gespeeld door Lilly

Woensdag

29

mee: Caro van Eyck, Annet

1952

Toneelgroep

„Comoedia”.

Dir. Cor Hermus en Joris Diels
„Bobbeltje”, blijspel in 3 bedrijven van
André

Woensdag

12

Roussin

November

1952

Lezing met film
Dr Paul Julien
Donderdag

18

December

en lichtbeelden

door

1952

Ensemble Arabesque
Cruys Voorbergh, Hetty
Lemaire

Blok

en

Cor

„Van snotneus tot neon”
Januari

1953
Residentie Kamer
olv. L. Stotijn,

Bouwmeester en Kees Brusse, die

meesterlijk spel lieten zien. Het was het
laatste toneelstuk dat ‘t Nut in de
Doelenzaal organiseerde.
De volgende Nutsvoorstelling vond
plaats in De Nieuwe Doelen op 17
maart 1961; de oude zaal met 400
zitplaatsen achter het gebouw De
Doelen in de Molenstraat was niet
meer. Weer trad Toneelgroep Theater
voor het voetlicht, nu met De Koningin
en de Rebellen. Hierin speelden o.a.

October

Orkest

bestaande uit de 24 eerste krachten van
het Residentie Orkest

Februari

1953
Voordracht

Maart

Albert Vogel

„Hamlet”

1953
Toneelavond
door „De Haagse Comedie”

of „De Nederlandse Comedie”
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Nieuwenhuyzen, Coen Flink en Eric
Schneider, namen die later veelvuldig
op de aftiteling van
televisieprogramma’s prijkten.
Niet alleen de leden van ‘“t Nut vulden
de zaal, ook de leden van de
vergelijkbare Kunstkring waren
aanwezig, plus Nutsleden van het
Departement Hardinxveld, die geen
goede zaal tot hun beschikking hadden
en aansluiting zochten bij Gorinchem.
Er waren inmiddels besprekingen
gevoerd met het bestuur van De
Kunstkring. Er werd gesproken over
fuseren en het resultaat was, dat ‘t Nut
en de Kunstkring verder samengingen
onder de naam Nut Kunstkring, met dr.
B.A. Dorsman als voorzitter.
Het Departement Gorinchem van de
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen

bleef formeel wel bestaan, maar toonde
weinig of geen activiteiten meer.

KUNSTKRING
Omstreeks 1920 vond in Amsterdam de
oprichting plaats van de Amsterdamsche Kunstkring Voor Allen. Volgens
de stichters moesten alle lagen van de
bevolking in aanraking komen met
uitingen van kunst. Het doel van deze
vereniging was dan ook het bevorderen
van kunst door het organiseren van
concerten, toneeluitvoeringen,

tentoonstellingen, lezingen enz. voor de
leden. Met enthousiasme werd dit
initiatief begroet, zoals weldra bleek uit
het stijgende ledental. Elders vond dit
initiatief navolging en de Kunstkringen
schoten als paddenstoelen uit de grond.
Via een ingezonden stuk in de Nieuwe
Gorinchemsche Courant van 5 december 1925 onder het kopje “Wie werkt
mede aan de oprichting van een
‘Kunstkring’?” riepen bestuursleden van
de hoofdstedelijke Kunstkring de
inwoners van Gorinchem op ook hier ter
stede een Kunstkring op te richten.
Helaas, reacties bleven uit. Voorlopig
althans, want per 1 juni 1934 werd in
Gorinchem de Kunstkring Het
Schouwspel opgericht. Onvrede over het
beleid van ‘t Nut, dat zich niet erq
richtte op toneel, zal de drijfveer zijn
geweest. Volgens de organisatoren

moest de Kunstkring goede toneelvoorstellingen voor de leden brengen
tegen de laagst mogelijke prijs. De
grote man achter deze Kunstkring was
A.H. Kouvelt. De contributie bedroeg 15
cent per week, off 7,80 per persoon
per jaar. De leden hadden het recht
jaarlijks vijf voorstellingen gratis bij te
wonen. Er was al een programma
samengesteld, waarvoor gezelschappen
van naam waren benaderd. Alle
voorstellingen zouden worden gegeven

in de grote zaal van De Doelen. Het
initiatief had succes en binnen de
kortste keren telde de Kunstkring meer
dan 200 leden.
Het Groot-Nederlandsch Tooneel van Paul
Huf, Johan de Meester en Frits van Dijk
beet op 25 september 1934 het spits af
met De Huizen van de Weduwnaar van
de bekende toneelschrijver en
nobelprijswinnaar George Bernard
Shaw. De zaal was met 400
toeschouwers zo goed als uitverkocht
en na afloop was het publiek laaiend
enthousiast. Twee maanden later al
volgde de tweede voorstelling, Inbreker
gevraagd van Jan Fabricius en Henk
Bakker. De zaal was uitverkocht en de
beoordeling lovend, maar de criticus
was toch niet helemaal tevreden: “De
inbrekersscènes konden ons echter
minder bekoren en wij geloven dat Ko
van Dijk die wij meermalen hier in
Gorcum zagen optreden, van dit

gedeelte van dit blijspel toch wel iets
beters had kunnen maken.” Het zij zo!
De Kunstkring had net twee
voorstellingen van het
winterprogramma achter de rug, of er
waren al moeilijkheden. De
geldmiddelen voor het betalen van de
gages van de artiesten en de zaalhuur
ontbraken. Dat was ook wel te
verwachten, want het gros van de leden

betaalde maar 15 cent per week en dan
ontbreekt het startkapitaal. Het gevolg:
Kunstkring Het Schouwspel hield op te
bestaan. Toch zouden de vastgestelde
voorstellingen doorgang vinden, maar
dan onder de naam Kunstkring
Gorinchem. Kunstkring Het Schouwspel
was failliet, leve Kunstkring Gorinchem!
Medio januari 1935 engageerde de
Kunstkring, die zich toch weer als Het
Schouwspel presenteerde, de Vereenigde
Schouwspelers met Sonna van al weer
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Jan Fabricius. De opvoering was een

groot succes. In maart volgde de vierde
voorstelling: Tante Roosje van M. Groetzinger met in de hoofdrol een oude
bekende: de 81-jarige Esther de Boer van Rijk, die een prachtig spel liet zien.
Het was merkwaardig: de Kunstkring
bestond eigenlijk niet meer, maar
dankzij de inzet van secretaris Kouvelt
kon het programma van het seizoen
1934/35 toch geheel worden afgewerkt.
In mei volgde de opvoering van het in
Indië spelende stuk Dolle Hans van de
gevierde Jan Fabricius door de
Vereenigde Schouwspelers met in de
hoofdrol Enny Mols - de Leeuwe (18981982). De initiatiefnemer had zelfs al
het programma gereed voor het
volgende toneelseizoen. Hoe de
Kunstkring financieel reilde en zeilde,
vermeldt de historie niet.
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Bram

“Onder het toneel had ik

en

Joke

de

Vink

oud-werknemers van De Nieuwe Doelen

In 1981 kwam ik als huismeester bij De Nieuwe

Omdat Bram bij De Nieuwe Doelen werkte kwam ik

Doelen in dienst. Ik had geen ervaring en mijn

er regelmatig. In 1991 was er een caissière ziek en

handen zijn mijn diploma s. Ik ben ook loodgieter

het zag er naar uit dat het nog wel even ging duren.

geweest, daardoor kon ik heel veel onderhoud zelf

Ik had 22 jaar niet gewerkt, maar het blind typen

uitvoeren in het gebouw. De afwisseling in mijn

was ik niet verleerd. Maar het werken met een

baan was enorm, dat maakte het ook zo

computer was helemaal nieuw voor me. Eerst

aantrekkelijk voor mij. Er was werkelijk geen dag

werkte ik zo af en toe. Later had ik een contract

hetzelfde. Ik liep altijd met een doekje in mijn

voor 15 uur per week.

broekzak. Zag ik dan ergens een vlek, dan poetste ik

Ook mijn werkzaamheden waren veelzijdig. Soms

die weg.

dekte ik een tafel in de foyer, dan weer veegde ik de

Ik heb heel veel gesjouwd en ontelbare malen de

buitenboel. Het maakte mij echt niet uit, ik deed het

parketvloer geboend. Dat was allemaal voor de

allemaal voor de mensen, de bezoekers. Maar het

een ruimte waar ik alle

verbouwing van eind jaren tachtig. Maar ik draaide

leukste vond ik toch echt het werk achter de kassa.

gereedschap had staan.

ook de film en hielp mee op het toneel, zelfs in de

Als ik wist dat er voor een voorstelling nog één of

keuken als dat nodig was. En als de nieuwe

twee kaartjes over waren, dan ging ik die avond

brochure uitkwam, dan reed ik door de hele regio

vroeg naar de schouwburg. Ik belde dan mensen

Dat hok heet nu nog
steeds “het hok van
Bram”. Dat is toch enig.”

om ze te verspreiden bij banken, scholen en

van de wachtlijst die dicht bij het theater woonde

buurthuizen.

om te melden dat er toch nog een kaartje was. Ik

Soms liep het storm bij een kaartverkoop. Ik

wilde gewoon, als het mogelijk was, die hele zaal

herinner me nog een voorstelling van André van

vol hebben. Ik ging tot het uiterste voor die

Duin. De mensen stonden tot ver voorbij Van

voldoening.

Keekem in de rij. Maar dat soort producties kwam

Ik probeerde mijn klanten ook goed te kennen. Als

later niet meer. Die werden te groot en pasten er

er een regelmatige bezoeker aan de kassa kwam,

niet meer in.

dan kende ik die bij naam en wist ook nog eens de

Vrachtwagens met decors kunnen moeilijk achter De

stoel waar die graag zat. Dat vonden mensen

Nieuwe Doelen komen. Wat dat betreft staat het

geweldig en ze snapten maar niet hoe ik dat

gebouw helemaal op een verkeerde plek. Er is ooit

allemaal kon onthouden.

sprake van geweest dat er een nieuw theater
gebouwd zou worden naast het nieuwe stadhuis in
“Ja, het mensen naar de
zin maken, dat is echt
mijn vak.”

de Kom van de Schelluinse Vliet. Voor de logistieke
zaken is het heel jammer dat dit plan niet is
doorgegaan.

Fe rd ina nd

Biesheuvel

acteur en directeur van theater ‘t Pand

In 1989 stond dit pand leeg. De Riverside Follies, die

maar die voorstelling. Het is veel meer. Ik wil de

er voor ons zaten, waren weg. Het was een

mensen om acht uur binnen hebben en de laatste

vreselijke bende. Maar ik kon daar doorheen kijken.

rond middernacht er uit. We doen ons best om er

Ik zag op deze plek een heel mooi theatertje. Ik ben

voor te zorgen dat je hier niet anoniem binnenkomt.

naar de gemeente gestapt en heb gevraagd of wij

We proberen je naam te onthouden als je eenmaal

het pand mochten huren en gebruiken zolang het

bent geweest.

niet gesloopt werd. Want dat was het plan, sloop en

Er werken hier veel vrijwilligers. Ik wil niet zeggen

dan sociale woningbouw.

het is één grote familie, maar het komt er wel een

Het eerste jaar zijn we echt alleen maar bezig

beetje op neer. Er is een goede sfeer en we zijn er

geweest met verbouwen en zorgen dat er iets van

voor elkaar. En dan niet alleen wat het theater

een theater kwam. We zijn er cursussen gaan geven.

betreft.

Gemma, mijn vrouw, gaf grimeerles, Siebren Zwaan

“Mijn ouders vertelden

zangles en ikzelf kindertheater. Met het geld dat dat

Ik vergelijk ‘t Pand graag met een oldtimer, een

dat ik in de schuur in

opleverde konden we zo hier en daar wat dingen

busje. ledereen mag meerijden en mee restaureren.

Arkel als klein kind al

opknappen. Doeken haalden we uit de container bij

Maar ik zit achter het stuur, ik bepaal waar we naar

mijn eigen theater

de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar

toe gaan.

maakte. Ik speelde er

in Utrecht, een lichtset konden we lenen van de

Het is een oude bus. Maar hij rijdt nog steeds en

voorstellingen voor de

verenigde amateurtoneel-verenigingen en de tribune

eigenlijk wordt hij alleen maar mooier. Soms komt

buurkinderen. Op het

leenden we van het DAK in Leerdam. De eerste

er iemand aanzetten met een paar nieuwe banden

kolenhok legde ik een

voorstelling is gespeeld door Leonardo Alalou. Deze

en dan heeft er weer iemand een nieuwe stoel. Het

kussen neer, dat was het

onbekende mimespeler uit Argentinië zou optreden

past ook allemaal. En als het niet past, dan maken

balkon. Dat waren

in De Nieuwe Doelen, maar hij paste niet meer in

we het passend. Het merk is niet meer herkenbaar.

duurdere plaatsen. Daar

het programma. Alles was dus geleend tot en met

En zo af en toe moeten we duwen.

had ik ook al de

de artiest toe en er waren 30 bezoekers. Maar de

combinatie van acteur en

eerste voorstelling was een feit.

directeur van het theater.
Dat zat er toen dus al

Tegenwoordig worden we genoemd in hetzelfde
rijtje als Theater PePijn. Het is nu geen punt meer
om bekende namen hierheen te krijgen. Maar we
zijn ook een theater dat aanstormend talent een
podium wil bieden. Dat willen we ook blijven.
De filosofie van ‘t Pand is dat we mensen een
avondje uit willen aanbieden. Het is niet alleen

in.”
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Het programma mocht er zijn en de
voorstellingen trokken steeds een volle
Doelenzaal: het Vereenigd Rotterdamsch
Hofstad Tooneel van Cor van der Lugt
Melsert met Madeleine s Misdaad, Het
Hollandsch Tooneel met De Despoot, het
Gezelschap Jan Musc' met Laat Maupie
maar loopen, het Nieuw-Schouwtooneel
met De Vreemdeling van Antoon Coolen
en tot slot de Amsterdamsche
Tooneelvereeniging met Eindexamen,
waarin Albert van Dalsum een glansrol
vervulde.
KRITIEK
Het volgende seizoen bracht het blijspel
Baron Tip door het Gezelschap Jan
Musch. De recensent vond het stuk te
onrustig door het veelvuldig veranderen
van de decors. Hoewel geen lid van de
Kunstkring was dat voor de communist/anarchist en raadslid C. de Boon
aanleiding een ingezonden stuk in het
Nieuwsblad te plaatsen. Hij ventileerde
zijn mening en dat kon hij doen, omdat
hij alle uitvoeringen van de Kunstkring
had bijgewoond. Zo schreef hij o.m.:
“Echter sinds de liquidatie van de
Kunstkring ongeveer 2 jaar, heb ik
moeten constateeren, dat het met de
door ons gewaande Kunstkring steeds
bergafwaarts gaat. Het peil der stukken
wordt met elke nieuwe prestatie van de

Kunstkring al slechter. Dit feit op
zichzelf, zal eens oorzaak zijn, dat de
Kunstkring zal verdwijnen als instituut,
dat ontspannende kunst en wordende
cultuur zal weten te brengen. (…)
Teneinde, voor dat het te laat is, dat
zoo iets zal plaats hebben, te
voorkomen, zal het mi. noodig zijn, dat
wij een werkelijke Kunstkring met
werkelijke leden gaan stichten. Mijns
inziens is het een gebrek aan inzicht of
mogelijk een gebrek aan activiteit van
de werkelijke kunstliefhebbers, dat wij
dat al niet dadelijk hebben gedaan toen
de Kunstkring failliet ging met
achterlating van de noodige schuld aan
de zaalhouders en de diverse
geldophalers.”
De Boon, bekend om zijn scherpe tong
en pen, vond de Kunstkring maar niks:
een organisator die zonder inspraak zelf
alles regelde. Toch trokken de
Kunstkring-uitvoeringen steeds volle
zalen. De Boon riep op hem te steunen,
zodat een echte kring van liefhebbers
van kunst kon worden gesticht. Bleven
adhesiebetuigingen uit? Van De Boons
actie werd niets meer vernomen

en

alles ging op dezelfde voet voort.
Sprong in het Duister van Agatha
Christie, De Vrek van Molière en Mijn
Zoon de Minister van André Birabeau
vonden met veel succes opvoering.

Het theaterseizoen 1939/40 ging van
start met John Steinbecks Van Muizen
en Menschen en dat ondanks de
moeilijke tijden, want inmiddels was de
algehele mobilisatie afgekondigd. Als
laatste stuk stond op 9 mei de
opvoering van de thriller Nummer 6
naar de novelle van Edgar Wallace op
het programma, dat pas om 23.30 uur
was afgelopen. Een rustige nacht was
de toeschouwers niet gegund.
Luchtalarm klonk en vier uur en 26
minuten na beëindiging van de
voorstelling vlogen honderden Duitse
vliegtuigen over de stad. Het was
oorlog! Gedurende de oorlogsjaren
ondernam de Kunstkring geen
activiteiten.
KUNSTKRING GORCUM
In het Mededelingenblad van 7
september 1945 verscheen een

advertentie met als kop “Oproep tot
stichting eener Kunstkring Kunst
Verheft!” De oproep kwam van een
oude bekende, uit de koker van de nog
immer dwarse De Boon. “Willen wij dus
Kunst die verheft, die opvoedt, die
medewerkt aan kristalliseering van volk
en staat, willen wij zuivere Kunst? Laat
ons dan een Kunstkring oprichten,
opdat wij in eigen hand hebben, wat
voor Kunst voor het voetlicht zal

worden gebracht. De vroegere
Kunstkring was een exploitatie van
enkele personen. Laat ons de nieuwe
exploiteeren met en door het volk.” Net
als acht jaar eerder wilde De Boon
invloed van de leden en zelf een dikke
vinger in de Kunstkring-pap hebben.
Tijdens de pauze van Het Biechtgeheim
op 19 en 20 september

1945 voor

uitverkochte zalen brak De Boon een
lans voor zijn plan en zowaar: een week
later vond een oprichtingsvergadering
plaats in de suite van De Doelen. Na
enkele vergaderingen was de
Kunstkring nieuwe stijl een feit. Het
bestuur bestond o.a. uit de rector van
het gymnasium dr. P.J.T. Endenburg als
voorzitter, de dames H.F. EskesSchröder en M.C. Hijmans-Mol en de
heren H.J. van Meijeren en … C. de
Boon. Een pluspunt was de wens tot
samenwerking met ‘t Nut.
Het eerste stuk dat de Kunstkring
Gorcum ten tonele voerde was Heilige
Onschuld van Jacques Deval door de
groep Comedia onder regie van Guus

Oster op 13 en 14 februari 1946 in De
Doelen. De toeloop voor de nieuwe
Kunstkring was zo groot, dat weldra
een ledenstop gold. De belangstelling
voor Spoken van Henrik Ibsen door het
Residentietooneel maakte, dat de vraag
rees een stuk driemaal op te voeren.
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Maar het bestuur van de Kunstkring
Gorcum was inventief. Het toneelseizoen 1946/47 opende met Het Witte
Ros van Paul Vincent Carroll door het
Amsterdams-Rotterdams Toneelgezelschap onder leiding van Albert van
Dalsum. De voorstelling vond niet
plaats in De Doelen, maar in de Dordtse
schouwburg Kunstmin die meer ruimte
bood. En zo toog een grote groep leden
van de Kunstkring Gorcum op 19
september om

18.00 uur naar

Dordrecht. Dat ging per boot want de
vernielde spoorbrug bij Baanhoek was
nog niet hersteld. Voor de thuisblijvers
volgde kort daarna opvoering van Het
Onbewoonde Eiland door hetzelfde
gezelschap.
De Kunstkring Gorcum was een echte
vereniging met een heuse jaarverga-

dering, maar van de 814 leden woonden
slechts enkelen de vergadering bij. De
contributie bedroeg 20 cent per week
per persoon. In het seizoen 1947/48
stonden zeven voorstellingen op het
programma. De openingsvoorstelling
was Amor en de Koster door het ZuidNederlands Toneel, geschreven door de
in Gorinchem geboren Belg Jaak
Ballings. De zaal was uitverkocht, maar
het spel beneden de verwachtingen;
Toontje heeft een Paard Getekend van
Lesley Storm en School der Dapperen

van Arthur Laurents waren buiten-

gewoon goed.
Op 29 september 1948 stond weer een
leuk initiatief op het programma: de
thriller De Nacht van de 16e Januari
door De Haagse Comedie in de grote
zaal van Kunstmin.

Met een extra-trein

om 19.00 uur naar Dordrecht en terug
om 23.11 uur uit de Merwestad. Het
bestuur haalde uitstekende
voorstellingen naar Gorinchem of
Dordrecht. Het Nederlands Volkstoneel
voerde het kasstuk Eva Bonheur van
Heijermans op voor alweer een

uitverkochte Doelenzaal. Zelfs werd aan
ballet gedacht met twee voorstellingen
van Het Ballet der Lage Landen. De
vrolijke komedies Mijnheer de
Gouvernante en Potasch en Perlemoer

(resp. door Johan Boskamp en Johan
Kaart) door het Toneelgezelschap Johan
Kaart waren natuurlijk een groot lachsucces.
De Kunstkring Gorcum vervulde een
belangrijke plaats in het culturele leven
van de stad. Wel werd het steeds
moeilijker prominente gezelschappen te
engageren, wegens de gebrekkige
toneelaccommodatie van De Doelen.
Inmiddels was een nieuwe voorzitter
aangetreden in de persoon van de
tekenleraar H.P. de Wringer. De
Kunstkring Gorcum deelde nu ook in het

gemeentelijk subsidiebeleid met een
jaarlijkse bijdrage van f 400; ‘t Nut
moest het met de helft doen.
In die tijd zou de jonge toneelspeler P.
de Heiden zijn opgetreden in een
toneelstuk in De Doelen. H.F. van Peer
schreef later in het Nieuwsblad over
hem: “Paul van Gorcum! Heus, een
echte Gorcumer. Hij heet eigenlijk Paul
de Heiden, maar dat vond men geen
goede toneelnaam. En daarom moest
hij een andere naam hebben, maar
welke? Zijn eerste optreden bij het
beroepstoneel was twaalf jaar geleden
in de oude Doelen van Gorcum en toen
ontstond zijn toneelnaam. Zo is het
gebleven - Paul van Gorcum - op het
toneel, in het telefoonboek…”
De Kunstkring Gorcum kreeg echter ook
met problemen te kampen. Het eens zo
hoge ledental liep terug en daardoor
ook de financiële armslag. Telde de
vereniging in 1951 nog ruim 700 leden,
een jaar later waren er 100 minder. Het
gevolg was niet meer jaarlijks vier keer
twee voorstellingen van hetzelfde stuk,
maar in totaal zes verschillende per jaar.
Het aantal leden zakte zelfs tot 300 met
als consequentie, dat het seizoen
1958/59 slechts vier voorstellingen zou
tellen. Het voortbestaan van de
Kunstkring Gorcum stond op de tocht.
Toen op 14 mei 1959 Toneelgroep Puck
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…en toen kwam Dokter Frost opvoerde,
was dat de laatste voorstelling van de
Kunstkring Gorcum. De hoop was
gevestigd op de nieuwe schouwburg in
Gorinchem, een theater met een

moderne outillage en op samenwerking
met de andere culturele organisatie op
het gebied van de podiumkunsten.
Besprekingen met het bestuur van het
Departement Gorinchem van de

Maatschappij tot “t Nut van het
Algemeen leidden tot een fusie, waarna
de twee verenigingen samen verder
gingen als Nut-Kunstkring, met als
voorzitter dr. B.A. Dorsman.

Paul van Gorcum.
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Nur-KuNsTKRING

De Nieuwe Doelen bood meer
mogelijkheden, een uitdaging voor de
Nut-Kunstkring. Het programma voor het

seizoen 1961/62 zag er aantrekkelijk uit:
het Rotterdams Toneel kwam met het
ernstige stuk Een van ons ter vervanging
van het blijspel Huwelijkslessen, dat
wegens ziekte geen doorgang vond, het
Operagezelschap Forum voerde Carmen
van Bizet op, de Haagse Comedie Het
Prieel, een concert door het Utrechts
Stedelijk Orkest, de Nederlandse Comedie
met De Getatoueerde Roos, de Koninklijke
Rederijkerskamer Inter Amicos uit
Dordrecht voerde Ping zei de Klok op en
tot slot de jubileumvoorstelling van Cruys
Voorbergh Voor het laatst Lady Barker
door de Toneelgroep Centrum. Het toneel
van De Nieuwe Doelen was groter dan
voorheen, de mooie zaal was steeds vol
en het publiek enthousiast.
Het volgende seizoen bood weer een
afwisselend programma met toneel,
ballet, muziek, de operette In einer
kleinen Konditorei en een
kleinkunstprogramma met Seth
Gaaikema en Roelof Stalknecht. Na
afloop van deze laatste voorstelling
dankte de voorzitter en zei: “dat Gorcum,
hoezeer gekscherend gecritiseerd, ook
goede dingen heeft, zoals het gebak met
aloude naam: de zoute bollen, waarvan

beiden een bus ontvingen”, zoals Hute
Ravenswaaij optekende uit de mond van
dr. Dorsman. De Nut-Kunstkring bracht
als extra voorstelling op 29 april 1964
Oh, hé, de lucht valt naar benée door de
Toneelgroep Theater met in de hoofdrol
Enny Mols - de Leeuwe.
In november 1964 bracht de NutKunstkring De parelvissers van George
Bizet door Opera-Forum, een voorstelling
die in de vroegere Doelenzaal niet
mogelijk was geweest. Ook het optreden
van het Nationale Ballet had niet op het
podium van die oude zaal gekund. Maar
was er met de komst van de nieuwe
schouwburg met een erkende
theaterdirecteur nog wel plaats voor een
organisatie die toneel- en andere
gezelschappen naar Gorinchem haalde?
Nadat met veel succes Arsenicum en
oude Kant van Joseph Kesselring door het
Nieuw Rotterdams Toneel was opgevoerd,
kregen de leden van de Nut-Kunstkring in
juni 1966 een circulaire met het voorstel
terug te treden als vereniging die
theatervoorstellingen organiseert. De
financiële lasten waren niet meer op te
brengen. De leden zouden niet verstoken
blijven van gevarieerde programma’s,
want de directie van De Nieuwe Doelen
zag het als haar taak gezelschappen te
engageren. De rol van de Nut-Kunstkring
was uitgespeeld en eind augustus

Wiesje Bouwmeester in
Oh, hé, de lucht valt
naar benée.
Foto Maria Austria.

verscheen het veelbelovend programma
1966/67 van De Nieuwe Doelen. De NutKunstkring Gorcum was ter ziele.
Kunst

EN KuLTUUR

In 1961 werd de Stichting Kunst en
Kultuur opgericht. Deze stichting, die
met medewerking van het Nederlands
Verbond van Vakverenigingen van de
grond was gekomen, stelde zich ten
doel in De Nieuwe Doelen toneel te
brengen tegen een betaalbare
toegangsprijs. De stichting, met C.J. de

Ronde als voorzitter, telde weldra 750
deelnemers.
In september 1961 kwam de stichting in

de publiciteit met Verkeerd Begin van
Jan Staal door de toneelgroep Studio. In
de volgende jaren haalde de stichting
Wim Kan en ook Wim Sonneveld naar
De Nieuwe Doelen, de Toneelgroep
Centrum met De Meiden en Don Carlos
van Friedrich von Schiller met Ko van
Dijk als Philips Il en Eric Schneider als
zijn zoon Carlos.
Om de deelnemers met zoveel mogelijk
facetten van het culturele leven te laten
kennismaken, organiseerde de stichting
lezingen over kunst, waarbij de bekende
kunstverteller van de televisie Pierre
Janssen het spits afbeet. Voor een
middag voor bejaarden waren o.a. Rudi
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ingevuld door amateurgezelschappen. In
de tijd van vóór de televisie was er veel
minder kant-en-klaar vermaak, en de
Gorcumers vulden dat in door zelf op de
planken te staan. Een vrolijk of juist een
dramatisch stuk, soms zéér serieus, soms
zelfs met eigen tekst en muziek, maar
altijd met bal na. Tijdens zo’n dansfestijn
werd het nodige genuttigd, wat de kas
weer spekte en de kosten drukken - of
nobelere doeleinden, want er werden
ook toneelavonden georganiseerd om
geld in te zamelen voor het goede doel.

Rudi Carrell.

In de 19de en 20ste eeuw stonden heel
wat toneelgroepen van amateurs op de

Carrell en Heintje Davids gevraagd.
Helaas liep de belangstelling voor de
toneelstukken terug, wat te merken
was in het seizoen 1966/67 bij het
blijspel Amphitron van Molière en het
meesterwerk Oom Wanja van Tsjechov.
Het gehele programma van acht
voorstellingen kon niet eens worden
afgewerkt. Oom Wanja sloot de rij van
voorstellingen van de Stichting Kunst en
Kultuur. De directie van De Nieuwe
Doelen sprong in het ontstane gat.

AMATEURTONEEL
Een niet te onderschatten component

van het plaatselijke theaterleven werd

planken van Gorinchemse
etablissementen. Een volledige
opsomming

is niet te geven. De meest

bekende waren Nut en Genoegen, Utile
Dulci, Kunst na Arbeid, Onderling
Genoegen, Amicitia, Doe Stil Voort, Kunst
en Strijd, Gorcums Dilettanten-Toneel,
Nieuw Leven, Inter Amicos en Onder Ons.

Er waren ook clubs die minder aan de
weg timmerden of een kort bestaan
hadden, zoals Oefening Baart Kunst, de
dans- en toneelvereniging Door
Eendracht Saâmgebracht, Onderling
Kunstgeno , Eendracht Maakt Macht,
Entre Nous, Ontspanningsvereniging Voor
Overheidspersoneel, R.K. Gorcums Toneel,
Gorcums Klein Toneel, de toneelafdeling

van Raptim en Toneelgroep Entrée en

Leerlingen van het

natuurlijk de wisselende toneelgroepjes
van het voortgezet onderwijs.

Gymnasium tijdens
de opvoering van

De uitvoeringen van de amateurs

Perikeiromene in

trokken altijd volle zalen. Dat was niet
verwonderlijk, want doorgaans volgde
een gezellig dansfestijn met
medewerking van een band.

De Doelen, 1952.

NuT EN GENOEGEN

In het midden van de 19de eeuw vond
overal in Nederland en België een
wederopstanding plaats van de
Rederijkerskamers, gezelschappen die

zich voornamelijk bezighielden met

toneel en voordrachten, maar ook wel
met welsprekendheid. Een speciaal
Rederijkers Weekblad verspreidde de
programma’s en de data van de
uitvoeringen van de diverse Kamers in
het land. Vooral drama’s over
historische figuren en heldenfeiten uit
de geschiedenis stonden hoog
genoteerd.
Gorinchem bleef niet achter, waar op 30
september 1862 een Rederijkerskamer
werd opgericht met de naam Nut en
Genoegen en de zinspreuk: ‘t
Vermakelijke en het nuttige wordt hier
van pas gemengd. Deze groep legde
zich vooral toe op toneel. Het eerste
werk dat de leden opvoerden was het
toneelstuk Giovanni di Procida,

geschreven door de schrijver en dichter
H.J. Schimmel. Het stuk ging over een
Siciliaans edelman, leider van de
opstand tegen Karel van Anjou in 1282.
Het was een echt spektakelstuk, waarin
zelfs boogschutters en speerknechten
optraden. Hiervoor waren speciaal
twaalf speren gehuurd. De voorstelling
vond plaats op 18 februari 1863, maar
niet in de Doelenzaal. De huurprijs
daarvan was zeker te begrotelijk, want
de voorstelling vond plaats in de
Korenbeurs aan de Havendijk. Het
kleine lokaal van de Korenbeurs zal
weinig faciliteiten hebben geboden.
De voorstellingen van Nut en Genoegen
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REDERWKERSKAMER: NUT EN GENOEGEN,
OP MAANDAG
in

den

11 APRIL

Doelen

te

1864;

Gorinchem.

en Zuid-Nederlandse Kamers en
toneelverenigingen. Een dergelijke
wedstrijd onder amateurgezelschappen
was in Nederland niet eerder gehouden.
Veertien gezelschappen van elders
streden om de eer. De inwoners van

Gorinchem werden verwend: elke

GIOVANI
Drama

DI PROCIDA,
in

vijf bedrijven.

door H. J. SCHIMMEL.
DD

Programma van een

voorstelling van
Nut en Genoegen

op 11 april 1864.

Eke

trokken altijd veel belangstellenden,
zodat aan het huren van een ruimere
zaal niet viel te ontkomen. Weldra
betraden de Rederijkers dan ook het
toneel van de Doelenzaal, die over 400
zitplaatsen beschikte. Jaarlijks traden de
leden een paar maal op met stukken die
allang vergeten zijn.
De Doelen had in het seizoen 1872/73
een overvol programma met maar liefst
15 toneelvoorstellingen. Het grote
aanbod was te danken aan Nut en
Genoegen. Bij gelegenheid van het
tienjarig bestaan had de
Rederijkerskamer een internationaal
concours uitgeschreven onder Noord-

veertien dagen was er een uitvoering,
waarvoor de toegangsprijs bij

abonnement 75 cent bedroeg.
Rotterdam had met zes gezelschappen
de grootste inbreng, Dordrecht, Utrecht
en Amsterdam waren elk met twee
groepen vertegenwoordigd en Brussel
en Antwerpen met een. Het was wel
een hele organisatie. Gorinchem was
nog niet aangesloten op het
spoorwegnet, zodat verblijf moest
worden geregeld. De voorstellingen van
Thalia en Kunstmin uit Dordrecht
begonnen al om 18.30 uur, zodat de
Dordtenaren ‘s avonds nog per boot
naar huis konden.
De Rotterdamse TooneelliefhebbersVereeniging Olympia beet op 15 oktober
1872 het spits af met Mathilda of Een
Vrouwenhart, gevolgd door het blijspel
Het Kind van den Huize. De voorstelling
trok een talrijk publiek, waarvoor extra
zitplaatsen waren

ingeruimd. De pers

was niet bijster enthousiast: “Het
Drama Mathilda werd slecht opgevoerd,
daar al de mannenrollen blijkbaar

werden vervuld door jeugdige
onbedreven personen, terwijl de
kleeding ver beneden het middelmatige
was.”

Dat was een allesbehalve goede start
van de reeks voorstellingen, maar de
criticus zag toch een lichtpuntje, want
hij vervolgde met de woorden: “Doch in
al dat duister blonk één star, die niet
verduisterd is. Het was zij, die de
hoofdrol Mathilda vervulde. Een zeer
jeugdig meisje, mejufvrouw E. van Rijk,
heeft die rol waardig, natuurlijk en
gevoelvol gespeeld, en daarom is haar

den prijs als beste dilettante voor het

drama toegekend.” Dat was goed
gezien, want het jeugdige meisje van 19
jaar zou uitgroeien tot een gevierde
actrice.

Successievelijk traden alle deelnemende
gezelschappen voor het voetlicht,
weliswaar voetlicht in de vorm van
gasverlichting. Als tweede in de cyclus
voerde een Rotterdamse vereniging
John de Bedelaar op, welk stuk al een
jaar eerder in De Doelen was te zien. Op
1 april eindigde de reeks met de
opvoering van Jacob Beukel, Heer van het
Slot Wena te Rotterdam en Een Klein
Misverstand door een Rotterdams
gezelschap.
Vervolgens had -de jury de moeilijke
taak punten toe te kennen aan de

deelnemende groepen. De eerste prijs
in de categorie drama was voor de
Rederijkerskamer Jan van Beers uit
Utrecht. De Antwerpse Maatschappij
Hoop en Liefde behaalde de eerste prijs
in de afdeling blijspel met De Duivel op
‘t Dorp. Een zilveren medaille voor de
beste dilettante kreeg Esther van Rijk
voor haar schitterende rol als Mathilda.
De leden van de Gorinchemse
Rederijkerskamer konden met
voldoening terugzien op de
toneelwedstrijd. In de volgende jaren
gaven de leden geregeld een
voorstelling in De Doelen. De Kamer
kampte echter met een gebrek aan
vrouwelijke werkende leden en dat had
zijn uitwerking op de keuze van de
stukken. Een reprise van 25 jaar eerder,
de opvoering van John de Bedelaar,
gevolgd door De Zielsverhuizing of De
Tooneelspeler tegen dank, op 27
september 1896 was - voor zover

bekend - het laatste optreden van Nut
en Genoegen.
Urire Durci
Een advertentie wekte in 1901 “R.C.
jongelingen boven den leeftijd van
zeventien jaar, die zich wenschen aan te
sluiten bij de R.C. Tooneelvereeniging
Utile Dulci” op zich te melden bij het
bestuur van die vereniging. De al tien
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Esther de Boer - van Rijk. Het meisje dat in oktober 1872 de
hoofdrol speelde in Mathilda of een Vrouwenhart heette Esther
van Rijk en stond sedert haar huwelijk met de musicus Henri de
Boer bekend als Esther de Boer - van Rijk. Overal waar zij speelde
waren de toeschouwers altijd vol lof over haar talent. In oktober
1913 speelde ze in De Doelen de hoofdrol in Emile Zola s Thérèse
Raquin. Evenals 41 jaar eerder roemde de verslaggever van de
Nieuwe Gorinchemsche Courant haar spel: “Boven alles uit blonk
het hoog artistieke spel van mevrouw De Boer - Van Rijk, welk een
moeilijke rol heeft zij in dit werk te vervullen, en hoe meesterlijk
heeft zij zich van haar taak gekweten.” Enkele maanden later
speelde ze weer in De Doelen in Nocturne en De Meid, beide van
Herman Heijermans, waarbij ze de hemel werd ingeprezen.
De rol die haar de grootste roem leverde was wel die van Kniertje
in Op Hoop van Zegen, in 1900 geschreven door Herman
Heijermans. Zij zou die rol meer dan duizend keer spelen! Het stuk

gaat over het

Foto Dick van Maarseveen.

‘wegbrengen

van

niet-zeewaardige

schepen,

waarbij slachtoffers waren te betreuren.
Op 1 december 1923 viel haar in Gorinchem bij gelegenheid van haar gouden jubileum een
grootse huldiging ten deel. Aan het station werd zij opgehaald door de voorzitters van ‘t Nut,
‘Onderling Genoegen, ‘Doe Stil Voort, de ‘Dilettantenclub en ‘Vreemdelingenverkeer.
Voorafgegaan door ‘De Bazuin ging het in een geleende auto naar de woning van burgemeester
Gaarlandt, waar de jubilaresse een maaltijd werd aangeboden. Na de voorstelling van het drama
De Woekeraarster van August Defresne, voerde de burgemeester namens het feestcomité het
woord en boden de voorzitters van de verenigingen haar bloemen aan.
In de loop der tijden was ze de grote zilveren medaille kwijtgeraakt, maar haar familie wist het
kleinood, dat zij 50 jaar eerder in Gorinchem had gewonnen, weer op te diepen. Deze medaille
- inmiddels verguld - kreeg zij tot haar grote verrassing weer aangeboden door een oud-lid van
de omstreeks 1897 ter ziele gegane Rederijkerskamer ‘Nut en Genoegen. Haar overlijden op 84jarige leeftijd in september 1937, nadat zij eerder dat jaar nog op de planken had gestaan, was

een nationaal gebeuren.

jaar bestaande toneelclub zat dringend
verlegen om nieuwe leden. Het was een
katholieke vereniging samengesteld uit
louter mannen, waardoor de keuze van
de op te voeren stukken beperkt was.
Het bestuur had een bekwame
regisseur weten aan te trekken in de
persoon van Machiel M. Koster. Jaarlijks
trad het mannengezelschap naar buiten
met de opvoering van een of meer
toneelstukken, doorgaans in de
Doelenzaal en doorgaans met bal na.
De voorstelling in februari 1899 was een
lange zit in een overvolle zaal: van
19.30-24.00 uur! Maar het was een
welbestede avond: “Utile Dulci is een
zeer goed tooneelgezelschap, dat bij
het opvoeren van blijspelen of kluchten

steeds op een dankbaar publiek zal

kunnen rekenen.” Bij gelegenheid van
het 10-jarig bestaan voerden de leden
op 16 september 1901 De Koning der
Boschjagers op, een in de 13de eeuw
spelend drama van Lodewijk Janssens,
gevolgd door het blijspel Het Landhuis
aan den Weg.
De volgende uitvoering was al op
11 november 1901. Dat was niet in De
Doelen, maar in Gambrinus. Voorzitter
J.F. Garnier opende met de woorden: “Ik
heet u allen welkom op deze uitvoering,
de eerste uitvoering in deze schoone
zaal. “t Zij mij tevens vergund den

stouten ondernemer van deze
grootsche onderneming geluk te
wenschen met den prachtig geslaagden
herbouw.” Die stoute ondernemer was
W.G. Geurtsen van Baarskamp, die de
verouderde zaal had laten renoveren en
daarin was de bouwkundige |. van
Embden wonderwel geslaagd. De
decoratieschilder J.J. Poutsma had de
wanden van de vernieuwde toneelzaal
aardig weten op te fleuren. Utile Dulci
was uitgenodigd om de zaal in te
wijden en deed dat met de opvoering
van De Boeren van Oolen van L. Ernest.

Het 12!/2-jarig jubileum werd in De

Doelen op 12 september 1904 gevierd
met een feestuitvoering van het drama
Aan God en Koning Trouw van dr. |.E.H.
Menten, spelend in de Vendée tijdens
de Franse Revolutie.
De vereniging vierde op 11 september

1910 haar 20-jarig bestaan in De Doelen
met de opvoering van Verlaten van
Alfhild Agrell. Een week later
organiseerde Utile Dulci een nationale
wedstrijd van voordrachten en
komische duetten.
Het oorlogsdrama Pastor Bonus van
Henri ‘t Sas, opgevoerd in april 1928,
speelde tijdens de Eerste Wereldoorlog
in Vlaanderen. De Doelenzaal was vol
en het publiek genoot van het spel dat
regisseur Machiel M. Koster had weten
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Machiel M. Koster.

Op 29 december 1857 werd Machiel M.

Koster geboren in Gorinchem. Om aan de kost te komen had hij
op de Kortendijk een boekbinderij. Later verhuurde hij
toneelkleding en -artikelen in een pand aan de Robberstraat.
Koster deed veel voor de podiumkunsten in zijn woonplaats: hij
schreef belangeloos operettes en als regisseur van verscheidene
toneelverenigingen van amateurs heeft hij zich ook zeer
verdienstelijk gemaakt. Geregeld was hij als regisseur gelijktijdig
bezig met twee toneelverenigingen. Zo werd op 3 mei 1908 het
door Koster geschreven toneelstuk Verspild Leven opgevoerd door
‘Amicitia en de volgende dag had hij de regie bij Galeotto dat
‘Utile Dulci opvoerde.
Bij de geboorte van prinses Juliana maakte Koster de feestcantate
Van blijde Vervulling met muziek van Th. Breijs.

Koster was van vele markten thuis. Op de voorlaatste dag van het
jaar 1920 vond in De Doelen een uitvoering plaats van De nieuwe
President, een padvindersklucht in twee bedrijven, geschreven en
geregisseerd door Machiel M. Koster bij gelegenheid van het 10jarig bestaan van de Arkelse Padvinders. Vervolgens werd vier
maanden daarna het mysteriespel Elisabeth van Hongarije
opgevoerd en weer een halfjaar later het drama Lodewijk de
Vrome, allemaal gemaakt door Koster. Bij gelegenheid van het
zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923 stelde
hij het historisch ridderspel Zwanejonker samen, geënt op de
geschiedenis van Gorinchem. In 1930 vervaardigde Koster nog het
sprookjesspel ‘t Blanke Licht met muziek van Th. Breijs. De

bejaarde samensteller liet toen de regie over aan Willem Hart.

Op 75-jarige leeftijd stierf Machiel M. Koster op 23 juni 1933, diep

betreurd door de liefhebbers van toneel en operette in Gorinchem.
Hij werd begraven op de Israëlitische begraafplaats.

te bereiken. Koster was inmiddels 70

jaar en wellicht is het aan zijn
gevorderde leeftijd te wijten, dat het
geluid rond Utile Dulci daarna

verstomde.
Maar er was een herrijzenis. Een jaar
later vond in Gambrinus de opvoering
plaats van De Overkant van Leo Post en
Frits van Duinen. Het was de eerste
uitvoering van de enkele maanden
eerder opgerichte R.K. Toneelvereniging
Utile Dulci. Een nieuwe toneelclub met
een oude naam

en als regisseur M. van

Zelst en later Siem Peijnenburg. Er zal
zich wel iets hebben voorgedaan,
waardoor de ‘oude’ vereniging ophield
te bestaan en een nieuwe opstond. Ook
deze vereniging van heren gaf geregeld
een uitvoering.

Na de opening van het
op 17 oktober met het
Aron Slootjes van David
Braun werd niets meer
Utile Dulci.
KUNST

NA ARBEID

seizoen 1936/37
stuk De firma
le Feber en Jac.
vernomen van

In het café van A. van Peelen in het
Laantje voerde de in 1898 opgerichte
toneelvereniging Kunst na Arbeid op 22
april 1900 twee stukken op: Stille Jan en
Het Bedrogen Drietal. Een paar jaar
later stonden leden van de vereniging
op het toneel van Gambrinus met het
historisch drama De Boodschapper of
Loevestein in 1570 en na de pauze de
voordrachten Een Kandidaat-Kamerlid
en Het Specialiteitengezelschap of de

Kermisreizigers. Dat was op 28

september 1902 en het volgende stuk
kwam al op 18 januari 1903 op de
planken van De Doelen. De titel was De
Wees uit het Gebergte en het al eerder
opgevoerde blijspel Het Bedrogen
Drietal. Na de arbeid werd blijkbaar
hard gewerkt, want in april volgde al
weer een stuk: Baboe Rita. De
vereniging bestond uit arbeiders en
beschikte over twee uitstekende
krachten in de personen van Huib Mol
en de voorzitter Cees de Kriek.
In oktober 1908 vond op grootse wijze

de viering plaats van het 10-jarig

bestaan met de opvoering van Kleine
Mensen van A. van Waasdijk en een
voordrachtwedstrijd voor kinderen en
een voor volwassen ingezetenen van
Gorinchem. Al een maand later was er
een gezamenlijk optreden van de
toneelverenigingen Utile Dulci, Kunst na
Arbeid en Amicitia in De Doelen. De
opbrengst van f 9,785 was bestemd
voor de Vereeniging voor
Kinderherstellings- en Vacantiekolonies.
De vereniging schuwde zelfs niet in
1909 de revue-operette Oome Toon te
brengen voor een volle zaal van De
Doelen. Later dat jaar kwamen Huib
Mol en Cees de Kriek met de voordracht
Met de ballon in Gorcum. Maar toen
gebeurde er iets vreselijks: “al maar

zingende van ons schoone Gorcum,
toen eensklaps de boel begon te kraken
… te schommelen! … De machine was
stuk … zoodat thans niet de ballon,
maar de voordracht in het water viel.”
De leden brachten De Tante van Charley
begin 1911 met succes op de planken.
Vervolgens brak het 12'/2-jarig jubileum
aan, dat werd gevierd met een
wedstrijd tussen verenigingen uit
Rotterdam en Dordrecht.
Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog
ontstond een crisis in de plaatselijke
toneelwereld, waarvan ook Kunst na
Arbeid het slachtoffer werd. Het
rommelde in de vereniging en dat had
tot gevolg, dat in 1917 een aantal
leden, onder wie Huib Mol, zich
afscheidde en als toneelvereniging
Kunst en Strijd verder ging.
Eind november 1918 voerde Kunst na
Arbeid het toneelstuk Toen het Oorlog
was op, maar het was geen geweldige
voorstelling. Een hoofdrolspeler wilde
kort voor het optreden niet meer
acteren en er waren zieke spelers. Het
was wel een toepasselijk stuk, want de
Eerste Wereldoorlog was juist beëindigd
en zo ook de vereniging.

ONDERLING GENOEGEN
De toneelvereniging Onderling Genoegen
vierde haar 25-jarig bestaan in 1923
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Tekstboekje
De tante van Charley.
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allemaal werkende leden zijn geweest.
Eind april 1900 bracht Onderling
Genoegen Stille Jan en De gefopte Papa.
Dat de vereniging steeds in De Zalm
optrad kwam doordat verscheidene
familieleden van uitbater Van
Brouwershaven meespeelden. Het
vijfjarig bestaan werd gevierd met de
opvoering van de operette-revue De

Impresario in Nood, een product van de

gevierde regisseur Koster.

met een nationaal concours van

komische voordrachten en duetten. Het
leverde een paar plezierige avonden op
met tot slot de opvoering van Vrijheid
van Ludwig Fulda door de jubilerende
vereniging. Al die jaren trad Machiel M.
Koster op als regisseur.
De vereniging begon aarzelend op 12
februari 1899 met een optreden in de
zaal van café De Zalm bij gelegenheid
van het éénjarig bestaan. Een jaar later
besteeg het gezelschap in hetzelfde
etablissement in de Keizerstraat weer
het podium en dan blijkt H.J. Wiedeman
voorzitter te zijn van de 90 leden
tellende vereniging; het zullen vast niet

Voor het laatst trad Onderling Genoegen
in 1930 naar buiten in De Doelen met
de liefdadigheids uitvoering De
Schaduw van het Verleden van Ernst
Zahn en Jaap van der Poll. De opbrengst
was voor het Sanatoriumfonds van de
Bond van Handels- en Kantoorbedienden. Daarna bleef het stil rond deze
toneelvereniging.
AmiciTia

De toneelvereniging Amicitia werd in
1903 opgericht. De leden traden voor
het eerst op in Gambrinus op 30
augustus 1903 met de opvoering van

het drama Olaw de Noorman of
Moederliefde en Vadervloek, gevolgd
door het blijspel Een vreselijk Duel. De
vereniging had een uitstekende
regisseur in de persoon van Machiel M.
Koster. Geregeld traden de leden voor
het voetlicht, zoals in het najaar van

Leden van de
Toneelvereniging
Onderling Genoegen,
1900.

1904 met een bewerking van Multatuli's
meesterwerk Max Havelaar en het jaar
daarna Jules Verne’s drama Michaël
Strogoff, de Koerier van de Tsaar
gevolgd door de klucht Een nihilistische
Samenzwering van |. Broekhoff. Michaël
Strogoff werd in 1913 nogmaals met
succes op de planken gebracht. Omdat
de vereniging gebrek aan leden had,
bleven daarna optredens uit.
Dan staat in de krant van 18 april 1918
een kort berichtje: “Hier ter stede is
sedert kort een Tooneelvereeniging
opgericht, die den naam draagt van
Amicitia. De leiding berust bij de

bekende dilettanten de heeren Gebr.
van Toor”. Deze nieuwe of vernieuwde

vereniging bracht in Gambrinus de
klucht Hotel Buller, daarna werd niets
meer vernomen.
Vele jaren bleef het stil zonder dat de
vereniging was opgeheven. Eind
december 1926 blies oprichter K.B. van
Toor Amicitia nieuw leven in. In februari
werden drie eenakters opgevoerd in
Gambrinus: Genezen, Uitgediend en Een
Knap Stel onder regie van Van Toor. Op

Kerstavond 1927 kwam Amicitia heel
toepasselijk met de voorstelling
Kerstavond in Gambrinus, maar daarna
kwamen er geen uitvoeringen meer.
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Gustave Kadelburg. Als regisseur trad
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Aankondiging van

het toneelstuk
Max Havelaar.

Doe SriL Voort

Begin 1915 werd op instigatie van

Willem Hart een toneelvereniging

opgericht die de naam Doe Stil Voort
kreeg met als motto Doe het goede, ter
wille van het goede zelve. De voorzitter
was A.A. Knijff, een man die veel voor
het plaatselijke toneel heeft gedaan. De
vereniging stelde zich ten doel de nettoopbrengst van de uitvoeringen aan te
wenden voor de behoeftige medemens.

De club telde weldra 22 leden.

De eerste toneeluitvoering was al op 12
februari 1915 ten bate van Armenzorg
en bracht f 139,30 op. Opgevoerd werd
Twee Wapens van Oscar Blumenthal en

stadgenoot Willem Hart op. Het
volgende optreden speelde zich af in
Asperen voor de gemobiliseerde
troepen. De entreeprijs was slechts 5
cent. Het batig saldo ten bedrage van
f 10,15 was voor een behoeftige
weduwe in Gorinchem. Ook de in Brakel
gelegerde militairen konden van het
spel van de amateurs genieten. Eind
mei voerden de leden in de Doelenzaal
het stuk Verleden op, een tragische
familieschets in drie bedrijven van de
bekende schrijfster Ina Boudier - Bakker.
Na de pauze volgde een vrolijke
Vlaamse klucht met zang en dans. Een
zitplaats kostte f 1 en voor het balkon

was de prijs 50 cent. Ook nu was sprake

van een liefdadigheidsvoorstelling voor
het Centraal Genootschap voor
Kinderherstellings- en Vacantiekolonies,
waarvan de bekende huisarts dr. M.A.
van Andel de plaatselijke voorzitter was.
Aan het eind van het jaar traden de
leden van Doe Stil Voort weer op in een
stampvolle Doelenzaal met het blijspel
Groote Stadslucht van Oscar Blumenthal
en Gustave Kadelburg. Van de netto
opbrengst van ongeveerf 340 kon een
patiënte naar een sanatorium.

Bij de opvoering van De Werkstaking,
een schets uit het Amsterdamse
_arbeidersleven door Rosier Faassen, met

na de pauze het drama Ziele-Stormen
van Nanny, kreeg de vereniging

assistentie van enige beroepsspelers,
onder wie Willem Hart, die steeds
belangeloos als regisseur optrad. De
opvoering in 1916 van Aan flarden,
geschreven door oud stadgenote Top
Naeff, trok zoals gewoonlijk een volle
zaal. De amateurs brachten in 1917
nogmaals Groote Stadslucht op de
planken, een voorstelling die was
georganiseerd door het Departement
Gorinchem van de Maatschappij tot Nut
van ‘t Algemeen. Het stuk kreeg nog
een reprise als volksvoorstelling,
waarvoor het entree varieerde van 12

tot 50 cent. Velen moesten worden
teleurgesteld, omdat de Doelenzaal was
uitverkocht.
De tiende liefdadigheidsvoorstelling
bracht Worden en Vergaan van Jan van
Ees, die later als hoorspelacteur de rol
van Paul Vlaanderen vertolkte. Een
minpuntje: de souffleur was tot achter
in de zaal te horen. De recette was
bestemd voor de sanatoriumkosten van
een jongen met tuberculose, een
schrijnend geval in een gezin met twee
besmette kinderen. Enige jaren later
werd dit stuk nogmaals met veel succes
opgevoerd. In drie jaar tijd gaven de
leden, onder de bezielende leiding van
Willem Hart, 21 voorstellingen voor
liefdadige doeleinden met als resultaat
een totaalopbrengst van f 2.000.
Naast toneelspel beschikten de leden
nog over andere kwaliteiten. Om hulp
te bieden aan een verlamde
stadgenoot, die als gevolg daarvan in
een invalidewagentje reed, gaf de
vereniging op 25 januari 1919 een
cabaret-avond met bal. Het werd een
geslaagd optreden met leuke en
geestige liedjes, afgewisseld met
aardige voordrachten.
Een bijzondere uitvoering vond plaats
op 3 oktober 1919 in schouwburg De
Doelen ter gelegenheid van het 25-jarig
toneeljubileum van Willem Hart, de

Rosier Faassen.
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regisseur en drijvende kracht achter Doe
Stil Voort. Opgevoerd werden het drama
Verleden van Ina Boudier - Bakker en de
karakterschets De Greep van Jean
Sartêne, die beide al eerder op het
repertoire hadden gestaan. De zaal was
bomvol.
Een buitengewone voorstelling stond
op 1 januari 1920 op het programma:
De Bruiloft van Kloris en Roosje, welke
klucht al in 1638 was opgevoerd na
Vondels Gijsbrecht van Aemstel bij de
opening van de Amsterdamse

schouwburg. Een dag later volgde een
reprise, want de belangstelling was
groot. Aan het stuk gingen de
eenakters De Inbreker en het Meisje en
Bekentenissen vooraf. Thomasvaer en
Pieternel legden natuurlijk de vinger op
actuele Gorinchemse zaken. De
recensies in de kranten waren lovend.
Vertegenwoordigers van de
Kraamvrouwenvereeniging en de
Kinderherstel- en Vacantiekolonies
mochten elk een bedrag van f 100 in
ontvangst nemen.

Overigens was de Bruiloft van Kloris en
Roosje al diverse keren in januari
opgevoerd met de Nieuwjaarswens van
Thomasvaer en Pieternel, maar dan
traden altijd gezelschappen van elders
op en de heilwens was niet toegespitst
op plaatselijke toestanden.

Een bestseller van Doe Stil Voort was het
in Indië spelende drama Met den
Handschoen Getrouwd van Jan
Fabricius, dat verscheidene keren op de
planken werd gebracht. In dit stuk was
ook een rol toebedeeld aan de
kunstenaar Hute Ravenswaaij, die
tevens secretaris was van de vereniging.

Het bleek niet allemaal pais en vree in
de club te zijn. In 1924 stapten enige
goede krachten op en die richtten een
nieuwe toneelclub op met de naam
Nieuw Leven. Maar ook het van acht
goede krachten beroofde Doe Stil Voort
bleef bestaan met als voorzitter de
hoedenwinkelier W. Vernooij, in
Gorinchem beter bekend als Strooien
Willem. Zijn vereniging vierde het 10jarig bestaan met de opvoering van De
Spaak in ‘t Wiel van Jo van Ammers -

Küller. Die uitvoering was de 25ste
liefdadigheidsvoorstelling. In die tien
jaren was f 3500 afgedragen voor
bijzondere noden.
De vereniging voerde op 31 januari
1928 Freuleken van Herman Roelvink op
ten bate van de getroffenen van de
overstroming in het Land van Maas en

Waal. Daarna werd het stiller rond Doe
Stil Voort, totdat in april 1936 met de
opvoering van De Motor van J. van
Randwijk het doek na 28 voorstellingen
definitief viel.

Kunst

EN STRIJD

De toneelvereniging van arbeiders
Kunst en Strijd werd opgericht in
oktober 1917 als afsplitsing van de
vereniging Kunst na Arbeid. De
vereniging telde weldra 20 leden. Een
belangrijke rol in deze vereniging was
weggelegd voor Huib Mol. Later dat
jaar speelden de leden in de zaal van
Gambrinus de klucht ‘n Ongelukshotel,

werden voordrachten gehouden en
zong Mol eigen gemaakte liedjes. De
eerste uitvoering in De Doelen was eind
februari 1918 met het stuk Uit het
Leven. Na Arbeidersplicht volgde in het
najaar Het Schootsvel. De vereniging
stelde in de te spelen stukken vooral
maatschappelijke kwesties aan de kaak,
zoals in 1924 Vergulde Leugens van Inte
Onsman. Ter herdenking aan de
toneelschrijver Herman Heijermans
voerde de vereniging op 21 maart 1925
Op Hoop van Zegen op in een eivolle
Doelenzaal.
Het 10-jarig bestaan van de arbeiders
toneelvereniging werd op 15 oktober
1927 gevierd met de opvoering van Het
Duistere Punt van G. Kadelburg en R.
Presber. Tien jaar later volgde het 20jarig jubileum met De Vloek die blijft,
maar in de tussenliggende jaren traden
de leden geregeld voor het voetlicht,
steeds met bal na. In oktober 1940

Willem Hart, geboren 4 juli 1884 te Boskoop en sedert 1909
woonachtig in Gorinchem, was een toneelspeler in hart en nieren
en bovendien een uitstekend regisseur met grote kennis van
zaken. Dat lag ook wel voor de hand, want hij was letterlijk achter
de coulissen geboren als telg van een acteursgeslacht. Zijn ouders
reisden vroeger met een grote houten schouwburg langs
kermissen en ontbraken nooit in Gorinchem. Op jeugdige leeftijd
stond Willem Hart daar al op de planken.
Bij Harts 50-jarig toneeljubileum in 1948 speelde zijn eigen
toneelgezelschap De Kleine Apostel in De Doelen. Bij die
gelegenheid schreef toneelrecensent Hute Ravenswaaij: “Voor
Gorkum is hij voor immer verbonden aan ‘Doe Stil Voort, de
Liefdadigheidstoneelvereniging, die, opgericht door zijn initiatief,
gedurende een reeks van meer dan tien jaren, kunst en
naastenliefde in onze stad hoog hield.”
Toen hij vanwege zijn werkzaamheden de stad in 1920 verliet,
bleef hij het Gorinchemse toneel trouw als regisseur. Op 21 januari
1955 overleed hij in Eindhoven.

vond de opvoering plaats van De
Geleende Vrouw, van A.M. Copini. Om
het uitgaansverbod na 22.00 uur te
omzeilen, begon de voorstelling pas om
21.00 uur. Door het bal na de
voorstelling om 4.00 uur te laten
eindigen, konden de toeschouwers
ongestoord feesten en daarna weer
veilig huiswaarts gaan.
Het zilveren jubileum werd gevierd met
twee voorstellingen in oktober 1942 in
de stampvolle zaal van De Doelen. Ook
in de volgende jaren trad de vereniging
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Huib Mol werd in Gorinchem geboren op 9 december 1876 als
zoon van een schoenmaker. Hij werd boekbinder en trad in 1899
in dienst van het uitgevers- en drukkersbedrijf |. Noorduijn en
Zoon. Hij was een humorist en heeft veel gedaan voor het
toneelleven in Gorinchem. Verscheidene revues stelde hij mede
samen, waarmee hij veel roem oogstte. Die voorstellingen trokken
altijd volle zalen.
Huib Mol vierde in 1928 zijn 30-jarige toneelloopbaan, de laatste
jaren als regisseur van de toneelvereniging ‘Kunst en Strijd . Bij die
gelegenheid voerden leden van die vereniging zijn revue-operette
Kijk nou es met veel enthousiasme op voor een stampvolle

Doelenzaal.

Hij was sociaal zeer bewogen en streed voor betere toestanden
voor arbeiders en bejaarden. Als sociaal-democraat had hij in de

periode 1927-1931 zitting in de gemeenteraad. Hij overleed in de
leeftijd van 85 jaar op 28 juli 1962.

op, voor het laatst in oorlogstijd op 3
mei 1944 met Levensdrang van Jac.
Braun. De volgende voorstelling, de
klucht De Geleende Vrouw, werd
gegeven op 23 oktober 1945, een
reprise van vijf jaar eerder. Het
traditionele bal ontbrak niet. De
theaterzaal moest dan worden
omgetoverd in een danszaal. Dat ging
aldus: na de voorstelling moesten de
toeschouwers de zaal uit naar de foyer,
de deurtjes onder het toneel gingen
open en de rijen klapstoelen werden
onder het podium geschoven. Daarna
was de dansvloer klaar.
Het laatste optreden van Kunst en Strijd
vond plaats op 17 januari 1957 in Dalem
tijdens een uitvoering van Dalems

Mannenkoor. Een van de aanwezigen
schreef: “Dat ‘zitten kijken’ houdt al in,
dat het ons niet geboeid heeft. En dat
lag werkelijk niet aan het sterk
geschreven stuk zèlf, maar alleen aan
de slechte rolkennis van de medespelenden. Het stuk miste daardoor alle
tempo en spanning.” Dat was de
doodsteek voor de vereniging.
GORCUMS DiLETTANTEN-TONEEL
De eerste keer dat het Gorcums
Dilettanten-Toneel van zich deed horen

was met de opvoering van de eenakter
Het Diner tijdens een

liefdadigheidsavond voor het Rode Kruis
op 24 oktober 1923 in De Doelen.
Tevens traden op mevr. M. Elshout Kostka en Th. Breijs piano, mej. D. van
Stam zang en W. Vernooij met

cabaretliedjes. Begin februari 1926
kwamen de dilettanten met Zijn
Bezigheden Buitenshuis Hebbende van
Archibald Laafs. Twee jaar later speelde
het gezelschap Om 10.000 dollar van
James Montgomery voor ‘t Nut.

Bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan
van de Openbare Leeszaal en
Bibliotheek in 1928 voerde het op
sublieme wijze Het Kamerschut van
Herman

Heijermans ten tonele. De

toneelgroep trad niet vaak op.
Doorgaans was er één uitvoering per
jaar. Het blijspel Groote Stadslucht
stond in 1936 op het programma, dat al
eerder te zien was geweest. In april
1940 brachten de dilettanten De
Wrekende God van Eduard Veterman op
de planken, maar daarna hield de
vereniging als gevolg van de oorlogsomstandigheden op te bestaan.
Nieuw LEVEN
De toneelvereniging Nieuw Leven

ontstond in het voorjaar van 1924 door
uittreding van acht leden uit de
toneelvereniging Doe Stil Voort, inclusief
voorzitter Knijff en regisseur Hart.

Voorzitter van Nieuw Leven werd G.M.
van Doornen en H.A. Ravenswaaij
secretaris. Al op 18 maart van dat jaar

trad de jonge club naar buiten met het
blijspel Phyllis van mr. C.P. van Rossem.
Wegens groot succes volgde ruim een
maand later een heropvoering, weer in
De Doelen. Dat de nieuwe toneelclub al
zo snel met een optreden kon komen, is
alleen mogelijk als de kern van Doe Stil
Voort was overgelopen.
Half december 1925 brachten de
dilettanten een welverzorgde vertolking
van het Indische blijspel Suikerfreule
van Henri van Wermeskerken onder
regie van A.A. Knijff. Het was een
vervolg op Tropenadel van dezelfde
auteur, dat twee jaar eerder door Doe
Stil Voort met veel succes was

opgevoerd. De recette was bestemd
voor een kerstverrassing voor
behoeftige gezinnen. Het succes was
groot, waarna een tweede opvoering
volgde.
Ruim een jaar later werd

Peggy m'n

Kind van Hartley Manners, onder regie
van Willem Hart, op de planken van De
Doelen gebracht. In de aankondiging
presenteerde de vereniging zich als v.h.
Doe Stil Voort, maar dat was eigenlijk
niet juist, want Doe Stil Voort ging
voort. De redactie van de krant was
duidelijk: “Waar bijna alle spelers oud-
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leden zijn der hier vroeger welbekende
vereen. Doe Stil Voort, valt een vlotte
vertolking te voorspellen.” Het
volgende stuk speelde op Marken en
heette Het Prinsesje van het Groene
Eiland van Alie Smeding.
De opvoering van Dicky op 27 april

1931 was aangekondigd als de 20ste
liefdadigheids voorstelling en dat kan
alleen als de voorstellingen van Doe Stil
Voort worden meegeteld. Het was het
laatste stuk dat Nieuw Leven liet zien.
Het ziet er naar uit, dat deze vereniging

terugkeerde in de schoot van Doe Stil
Voort.

INTER Amicos
De toneelvereniging van amateurs Inter

Amicos werd opgericht op 5 oktober
1924 door leden van de
werkliedenvereniging St-fozef. Het
eerste optreden in publiek vond plaats
op 23 april 1925 in Gambrinus met Een
Spel van de Zee, gevolgd door de klucht
De Vredestichter. Later in het jaar
volgde Groote Stadslucht. Najaar 1926
brachten de dilettanten het blijspel Jan
Ongeluk, dat erg in de smaak viel. De
regisseur van het gezelschap was
niemand minder dan Machiel M. Koster.
Onder zijn leiding kwamen de kluchten
De Kilometervreter van Kurt Kratz en

Papageno van Rudolf Kneisel op de

planken. Het voorlaatste stuk dat Inter
Amicos opvoerde was Verleden van Ina
Boudier - Bakker, gevolgd door het
blijspel Een vreselijke dag van J.H. de
Vries in april 1937.
Eind januari 1949 speelde Inter Amicos
Een die niet geteld wordt, maar deze
groep was niet de voortzetting van de

vooroorlogse. Het was de in 1948
opgerichte toneelgroep van

Buurtvereniging West, waarvan na 1956
niets meer werd vernomen.
KUNST NA ARBEID

Eerst in 1926 wordt weer gewag
gemaakt van een optreden van Kunst na
Arbeid in De Kolfbaan met Het
Weeuwtje uit het Hof van Holland en
Daar is Oom met Van Toor als regisseur.
De spelers waren allen werkzaam bij het
constructiebedrijf De Vries Robbé. Dit
was een nieuwe vereniging met een

oude naam. Later dat jaar kwam de club
met De Zonden der Ouders van A.
Hamburger. De vereniging slaagde erin
de capabele Machiel M. Koster als
regisseur aan te trekken.
In maart 1929 bracht Kunst na Arbeid de
klassieker Op Hoop van Zegen op de
planken met heel verrassend: een
jeugdig Kniertje. Bij gelegenheid van
het 10-jarig bestaan van de vereniging
vond de opvoering plaats van het

blijspel Beurskoorts van Max Reiman en
Otto Schwartz op 15 en 22 februari
1936. Siem Peijnenburg, die Koster als
regisseur was opgevolgd, leverde een
goed toneelstuk af. Zoals altijd trok de
vereniging volle zalen van De Kolfbaan
met haar opvoeringen en doorgaans
werd een stuk tweemaal op de planken
gebracht en soms volgde een derde
keer.
In april 1940 stond een uitvoering van
Wilde Rozen van Johan van Eekelen op
het programma, een spel van leed en
hartstocht. Het was een uitstekende
opvoering, met geplande reprises op 11
en 18 mei. Het zal duidelijk zijn dat
deze voorstellingen geen doorgang
meer vonden. Toch kwamen er in
november drie herhalingen.
Het 15-jarig bestaan werd in februari
1941 gevierd met het driemaal op te
voeren blijspel Een Huis vol Herrie. Het
volgende seizoen werd geopend met

Saigon-Milly van C.J. Pieters en W.

Bischot jr. Alles leek op dezelfde voet
voort te gaan, maar dat was schijn. Met
de opvoering van De Ridder van de
Kousenband in januari 1942 moest de
vereniging voorlopig een punt zetten
achter haar activiteiten.
Na een gedwongen rustperiode trad de
vereniging in oktober 1945 weer naar
buiten met de klucht De Kuise
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Bruidegom, dat bij het publiek zeer in
de smaak viel. Op de oude voet werd
voortgegaan door jaarlijks enige
toneelstukken op te voeren. Bij het 20jarig bestaan op 14 februari 1946 gaven
de leden een prima opvoering van
Marjatta, nog immer onder regie van

Peijnenburg. Toen bleek de toneel-

vereniging Kunst en Strijd hetzelfde stuk
in voorbereiding te hebben!
Toneel nam in de naoorlogse jaren
aanvankelijk een hoge vlucht. De
voorstellingen werden wel vijf en soms
zes keer opgevoerd. Na de opening van
De Nieuwe Doelen bleef het eerst nog
bij twee. De televisie bleek een

Zanglust Gorcum voerde
op 4 maart 1916 de
vrolijke soldatenklucht De
Haring op over het leven
op de kazerne.
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De jubileumrevue Aan de
lopende band werd

opgevoerd door Kunst na
Arbeid ter gelegenheid
van het 75 jarig bestaan
van De Vries Robbé &Co.
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geduchte concurrent. Met een druk op
een knop konden de beste acteurs en
actrices hun kunsten in de huiskamer
laten zien. Het amateurtoneel kreeg het
moeilijk. Na de voorstelling in De
Nieuwe Doelen van Drie neemt
Vakantie van Johan Blaaser in april
1963, zette Kunst na Arbeid een punt
achter de werkzaamheden.
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GORINCHEMSE
DiLETTANTEN-TONEELBOND

In Gorinchem waren verscheidene
toneelverenigingen van amateurs actief.
Om

meer structuur in het amateur-

toneel te brengen, richtten die clubs in
juli 1927 de Gorinchemse Dilettanten
Toneelbond op met het doel de
toneelkunst in de meest uitgebreide
vorm te bevorderen door het houden
‚van lezingen en competitiewedstrijden

Hute Ravenswaaij. De kunstschilder
en dichter Huibert Antonie Ravenswaaij,
op 1 juni 1891 in Gorinchem geboren,
schreef
jarenlang
in
de
krant
beschouwingen over toneelstukken. Hij
deed dat op deskundige wijze en dat kon
hij doen, omdat hij ervaring had als
acteur en als regisseur. Als amateur was
hij betrokken bij de verenigingen ‘Doe
Stil Voort, ‘Nieuw Leven en ‘Onder Ons.
Voor
de
Oranjevereniging
schreef
Ravenswaaij
het openluchtspel
De
Legende van de Duivelsgracht. De
première zou op 31 augustus

1951 zijn,

maar vanwege het slechte weer moest
de
voorstelling
een
dag
worden
uitgesteld. Het succes was er niet minder
om. Meer dan 200 personen deden mee aan dit spektakelstuk, dat Buiten de Waterpoort
werd opgevoerd, waarna een schitterend vuurwerk. Een tweede opvoering volgde op 3
september.
Ravenswaaij had de smaak te pakken. In het kader van de Vakantiefeesten 1952 werd zijn
operette Het Geheim van de Grootvizier opgevoerd op het terrein Volksweerbaarheid. Toch
had Ravenswaaij zich al eerder begeven op het operette-pad door het libretto te schrijven
voor de operette Viola, waarvoor Th. Breijs de muziek componeerde. De opvoering
geschiedde in De Doelen in 1939. Hij maakte ook het hoorspel Grotius Vlucht.
H.A. Ravenswaaij stierf 10 september 1972.
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van toneelspel der aangesloten
verenigingen. Toegetreden waren Kunst

na Arbeid, Kunst en Strijd, Inter Amicos
en Onderling Genoegen. Afzijdig bleef
Nieuw Leven, omdat deze club
uitsluitend uitvoeringen voor liefdadige
doeleinden gaf. Het eens zo actieve Doe
Stil Voort leidde blijkbaar een
sluimerend bestaan, want daarover
werd niet gesproken. Ook de Katholieke
Kring trad niet toe. Als voorzitter trad
op K.B. van Toor en als secretaris J.B.

den Dekker.
De oprichting leek een goed initiatief,
maar er bestond geen behoefte aan dit
overkoepelende genootschap. Na een
feestavond begin 1929, waar de vier
aangesloten verenigingen elk een
eenakter opvoerden, is niets meer van
de bond vernomen.
ONDER Ons
De vereniging Gorcums Toneel Onder

Ons vierde in november 1962 haar 25jarig bestaan. De oprichting moet dus
in 1937 zijn geweest en wel op 13
september. Enkele zakenlieden uit de
Bovenstad namen daartoe het initiatief.
Aanvankelijk luidde de naam Gorcum
Oost, maar die naam werd weldra
gewijzigd in Ons Genoegen. Ook die
naam was geen lang leven beschoren,
waarna het Onder Ons werd en zo zou

het blijven. Jarenlang voerde de
kunstenaar H.A. Ravenswaaij de regie.
De start was overigens niet met toneel,

maar met de opvoering van een revue.
Er werd gespeeld op grote en kleine
podia, vooral in plaatsen in de
omgeving, waardoor soms toneelstukken 20 of 30 keer opvoering
kregen. Bij gelegenheid van het zilveren
jubileum voerden de leden Drie Vrouwen
om …één op van Johan Blaaser in het
Roxy-Theater en dat zou tevens de
laatste productie zijn.
WoRTEL

Omstreeks 1974 richtte Anneke van
Zutphen de toneelgroep Wortel op
bestaande uit ruim tien personen. De
kern kwam uit de ontbonden
amateurtoneelclub De Merwespelers. De
oprichtster, partner van de cultureel
ambtenaar, was docente drama en
psychotherapeute. Pas op 30 oktober
1976 gaf Wortel de eerste voorstelling in
De Nieuwe Doelen met Sloep zonder
Visser van de Spaanse auteur Alejandro
Casona onder regie van Anneke van
Zutphen. Een jaar later bracht Wortel de
klucht De Erfenisjager van Emile Zola
met succes op de planken. In de
volgende jaren trad de groep amateurs
geregeld voor het voetlicht. In 1982
stonden twee optredens op het

programma: in maart Een Man van Adel
van W. Somerset Maugham en in
november de thriller De Muizenval van
Agatha Christie, maar daarna
verstomden de geluiden rond de
toneelgroep Wortel.
THEATERGROEP
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BISONDER

Bij Ine Masseling zit theater maken in
het bloed. Zij richtte met enige
personen in haar woonplaats Kedichem
het theatergroepje Kekum Place op.
Haar opleiding regie kwam te pas in De
Nieuwe Doelen, maar ook in de
Haarhorst. Met Maya Beijen richtte ze in
1994 de Theatergroep BlSonder op. Eind
1995 maakte de groep haar debuut met
het stuk Play it again Sam van Woody
Allen, waaraan 15 enthousiaste
toneelspelers meewerkten. Drie
eenakters in één programma kwam een
jaar later op de planken. Met
Biedermann en de Brandstichters betrad
BlSonder het podium van De Nieuwe
Doelen, maar ook in ‘t Pand met Wraak
en in Peeriscoop met The Normal Heart
werd opgetreden.
In juni 1999 vierde BlSonder het lustrum
met een succesvolle serie van negen
voorstellingen in het Fort bij Vuren met
het theaterspektakel Passe-Partout
geschreven door Ine Masseling, een
theaterstuk vol intriges en onverwachte

wendingen. Het Fort werd ook daarna
enige keren als locatie gebruikt voor de
uitvoering van het jaarlijkse
programma. In 2000 won BlSonder het
Drechtstedenfestival in Dordrecht. In
2005 gingen toeschouwers mee op de
theaterwandeling Tegendraai door het
centrum van Gorinchem.

De productie

Nachtvlinders over het thema ‘keuzes
maken’ begon bij het NS station en
voerde de deelnemers via een boottrip
mee naar Woudrichem. Het 15-jarig
bestaan werd gevierd in de kassen van
kwekerij Acanthus in Beesd. De olijf- en
citrusbomen vormden het decor voor
de acht uitvoeringen van de jubileum

Scène uit de voorstelling
Tegendraai van BlSonder
in het Gorcums Museum,
2005.
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Tijdens de
theaterwandeling
Tegendraai kijkt het
publiek op de Langendijk
voor het Grieks
restaurant naar een
scêne, 2005.

komedie DIABOLO, geschreven en
vormgegeven door Ine Masseling.
GRIMEFESTIVAL

Op 16 en 17 juni 2006 en 14 en 15 juni
2008 organiseerde de Stichting Groot
Gorkums Grimefestival een geweldig
openluchtspektakel in de binnenstad.
Het festival veranderde de stad tot
tweemaal toe in een fantasiewereld.
Grimeurs trokken hun magische

trukendoos open en zorgden ervoor dat
vreemde, betoverende schepsels
neerstreken. Deze vredelievende
creaties vermaakten het publiek op een
theatrale wijze. Het festival bood een
zeer gevarieerd programma met
workshops en demonstraties en werd
afgesloten met een Grande Parade door
de stad.

T

UW

am

UW

el

2
E
5DD

Em)

5>

o
en)
ON

es

73

Joke

74

“Alles bij elkaar opgeteld
ben ik toch wel een uur
of zes per week voor ‘t
Pand bezig. Ik sta iedere
week wel een keer aan
de deur voor de
kaartverkoop en draai
regelmatig bardiensten.
Alles goed voor elkaar
hebben en zorgen dat

van

Gent

vestuurslid van theater ‘t Pand

Ik ben sinds 1996 of 1997 bij ‘t Pand. In die periode

extra s, die artiesten. Daarom hebben we ook meer

was ik waarnemend directeur van de Dr. Van

dan voldoende vrijwilligers. We hebben er op dit

Voorthuijsenschool. Voor die baan was ik vaak tot

moment ongeveer 35 en er staan nog mensen

diep in de nacht aan het werk. Dat was echt te gek.

een wachtlijst.

Ik weet nog dat ik een voorstelling bezocht in ‘t

Vrijwilligers geven aan het begin van het seizoen

Pand en daar een briefje zag met de tekst: “Zonder

aan bij welke voorstellingen ze bardienst willen

vrijwilligers kan ‘t Pand niet functioneren”. Hier wil

draaien. Aan de hand daarvan maken wij het

ik ook wel eens achter de bar staan dacht ik. En zo

rooster. Vrijwilligers die geen dienst hebben, maar er

is het gekomen. Al vrij snel daarna zochten ze een

wel zijn als bezoeker, dragen vaak hun steentje bij.

secretaris en ik bood me aan. Vanaf dat moment zit

Zodat degene die achter de bar staat ook op tijd bij

ik ook in het bestuur en sinds een jaar ben ik

de voorstelling kan zijn. Je kunt zien dat er een

voorzitter. Het bestuur van ‘t Pand bestaat op dit

goede sfeer is en de klanten voelen dat ook. Daar

moment uit vier mensen.

krijgen we vaak reacties op.

De inkoop is ook iets waar ik me mee bezig houd.
Meestal doe ik op donderdag de boodschappen. En
afgelopen zondag heb ik nog alle lege bierkratten
opgehaald en de lege flessen naar de container
gebracht. Ik let op de reclamefolders. Wanneer er bij
een supermarkt bier of wijn in de aanbieding is, dan
ga ik daar naar toe. Soms wel twee keer. Als ze me
dan zien met een karretje met zes kratten bier

alles er professioneel uit

zeggen ze: goh, heb je een feestje? En ik doe de was

ziet. Dat vind ik

en ik strijk voor ‘t Pand. Wilma Baggerman doet ook

belangrijk en daar doe ik
ook erg mijn best voor.”

op

heel veel, ook zij is al heel lang bij ‘t Pand
betrokken. Achter de bar staan vinden veel mensen
enig, maar er komt nog zoveel meer bij kijken.
De vrijwilligers van de techniek verzorgen de koffie
en thee voor de artiesten. Komen artiesten na
afloop van de voorstelling naar de foyer, dan heb je
als barvrijwilliger natuurlijk ook contact met ze. Ik
houd er niet van om dan overdreven te doen.
Artiesten zijn gewone mensen, net als de bezoekers.
Voor veel vrijwilligers heeft het natuurlijk wel iets

Rob

van

Wij k

directeur van Schouwburg De Nieuwe Doelen

Zes jaar was ik, toen ik hier voor het eerst op het

grond te stampen. Het zou mijn baan nog leuker

toneel stond. Dat was tijdens een schoolavond van

maken, wanneer er meer ruimte zou zijn voor een

de A.D. van den Heuvelschool waar ik op zat. Ik

creatieve invulling.

75

speelde de hoofdrol in een van de stukjes. Zo begon
mijn carrière hier.

Gorinchem heeft een goed cultureel klimaat. Maar
het is natuurlijk ook kwetsbaar. Volgend jaar komt

Op bestuurlijk niveau kreeg ik begin jaren negentig

er een nieuw college, en er zit een

met De Nieuwe Doelen te maken. Er waren woeste

bezuinigingsronde aan te komen. Dan kan het zo

plannen om het theater te slopen en hier een filiaal

maar anders zijn. Daarom investeren we met name

van C&A neer te zetten. Dat veroorzaakte veel

de laatste twee jaar heel erg in het imago van De

onrust in de stad. Door een aantal mensen is toen

Nieuwe Doelen en we profileren ons nadrukkelijker

een vereniging Vrienden van De Nieuwe Doelen

op de zakelijke markt. We doen primair theater, de

opgericht. Ik werd gevraagd voorzitter te worden.

professionele voorstellingen, en daarnaast zijn we er

dat een voorstelling iets

Dat ben ik ongeveer vijf jaar geweest. In no time

voor het bedrijfsleven. We zijn er niet voor feesten

moet doen met mensen.

hadden we 400 of 500 vrienden. De storm ging

en partijen. Het moet helder zijn. Natuurlijk kunnen

Of je nou met tranen van

uiteindelijk liggen.

ook alle amateurverenigingen en scholen bij ons

het lachen de zaal uit

Een paar jaar later werd ik gepolst voor een

terecht.

komt of je wordt de

bestuursfunctie bij de schouwburg. Daar heb ik

Soms mis ik het publiek voor een bepaald genre.

volgende dag wakker

maar een paar maanden ingezeten. Roy Grünewald

Dans vooral. We doen het nu goed twee seizoenen.

met nog een beetje een

vertrok en ik werd gevraagd mee te doen aan de

Het Zwanenmeer was dik uitverkocht, en komend

rot gevoel omdat het wel

sollicitatieprocedure voor directeur.

seizoen hebben we de Notenkraker. Maar dat zijn

een heftige voorstelling

“Het allerbelangrijkste is

dan de populaire dingen. We hebben moderne dans

was, dat maakt niet uit.”

Het leuke van een middelgrote schouwburg vind ik

een paar jaar geprobeerd. Ik persoonlijk vind het

Foto Hans Roest.

dat hier de ene dag de professionals staan, de

prachtig, maar er zitten dan 100 mensen in de zaal,

tweede dag de amateurs, de derde dag is er een

als ik dat al haal.

partijtje en de vierde dag doen we een rondleiding
voor een basisschool. De maakprocessen, het sturen

Als iets haalbaar is in de categorie grootheden,

bij amateur-voorstellingen en er voor zorgen dat het

zoals vorig jaar het optreden van Toots Thielemans,

er allemaal net iets beter uit ziet, vind ik het

dat is toch heel bijzonder. Dat is tot nu toe wel een

allerleukste.

van de hoogtepunten voor mij.

Het is wel jammer, maar we hebben er de
capaciteit, de menskracht en het geld niet voor om
vaker à la theaterstad een groot project uit de

Van
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Louis Davids.

revue

tot musical

REVUE-ARTIESTEN

Louis Davids (1883-1939)
In de 19de eeuw kwam een nieuwe
vorm van theater op: de revue,
bestaande uit een aaneenschakeling van
losse tonelen en voordrachten.
Doorgaans kwamen daarin actualiteiten
aan bod, afgewisseld met zang en dans.
Een revue-artiest die hier zeker moet
worden genoemd is Louis Davids, voor
de burgerlijke stand Simon David. Het
zat er al vroeg bij hem in, want hij trad
al in De Doelen op tijdens de kermisweek in 1893. In de krant stonden
lovende woorden: “de kleine Louis
Davids die, wat mimiek en voordracht
aangaat, wedijvert met den eenigen

Michel Solser”. Die Solser (1865-1893)
was een legendarische komiek die in
Gorinchem optrad tijdens een Grande
Soirée amusante et artistique door het
Rotterdamse Internationale Variété- en
Specialiteiten-gezelschap van H. van Os.
Dit was een revuegezelschap, dat een
daverende voorstelling gaf in De Doelen
op 14 juli 1885 bij gelegenheid van de
feestviering rond de opening van de
spoorweg Gorinchem-Dordrecht. De
groep bracht een zeer gevarieerd
programma met gedresseerde dieren,
acrobaten, variété-artiesten en Michel
Solser met komische scènes. Tijdens de
kermis dat jaar was de artiest weer in

De Doelen te vinden. Sterren geneerden
zich helemaal niet om tijdens kermissen
op te treden. Ze trokken dan meestal
avondenlang volle zalen!
Toen het Specialiteiten-gezelschap in
1902 weer eens optrad in de
Doelenzaal, was de recensent niet
bijster enthousiast over het gebodene,
op één uitzondering na: alleen Louis en
zijn zuster Rika Davids sprongen eruit.

Broer en zus traden veelvuldig op in
revues e.d.
Ter gelegenheid van het zilveren
artiestenjubileum van Henri ter Hall gaf
zijn Revue- en Specialiteiten-Gezelschap
een feest-voorstelling in De Doelen in

februari 1907. Hierin traden o.a. op
Louis en Rika Davids en na de pauze
volgde opvoering van Ter Halls revue De
stakingsbacil, handelende tijdens de
stakingen in Amsterdam. Broer en zus
deden het weer geweldig: “Zeer veel
genot verschaften ook Rika en Louis
Davids, die wij hier als kinderen zagen
optreden en die den laatsten tijd in
Amsterdam bij Carré veel naam hebben
verworven”.

De maand november bood elk jaar weer
veel vertier: de markten van koeien en
paarden en de kermis met carrousels en
variété-gezelschappen. In een
schouwburgtent op het Melkpad werd
de bekende komedie De kapitein van
Köpenick als revue-toneelspel in 1907
opgevoerd. De als uitmuntend
omschreven voorstelling kreeg veel
applaus.
Het gezelschap van Ter Hall bezocht
Gorinchem weer tijdens de kermis van
1926, die toen in september werd
gehouden. De revue heette Revue 1926,
opgevoerd in een grote kermistent met
800 zitplaatsen. In de revue gaf Buziau
een geestige rondleiding door
Gorinchem. Een jaar later bezocht het
revuegezelschap van Bouwmeester de
stad met Nou nog mooier en de
kinderrevue De avonturen van Duimelot
en Hottentot. Het werd bijna een

traditie, want in 1928 kwam hetzelfde
gezelschap met Dat is het toppunt,
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waaraan een groot aantal actrices

deelnam in prachtige kostuums.
Terecht, het toppunt van de kermis! Ter
Halls loopbaan was merkwaardig. Hij
stond bekend als de Koning van de
Revue aan wie Louis Davids en Johan
Buziau voor een belangrijk deel hun
succes hadden te danken. Hij was
echter ook politicus en was van 19181925 lid van de Tweede Kamer.
Lou Bandy (1890-1959)
De Nationale Revue zette in 1931 Hallo
hierheen op de planken, waaraan
meewerkte L.F. Dieben, beter bekend
onder zijn pseudoniem Lou Bandy, de
artiest met zijn strooien hoed. Vier jaar

eerder trad hij al in Gorinchem op en
werd toen aangekondigd als “de
populairste onzer humoristen” en “den
Hollandsche Maurice Chevalier, die met
zijn dwaze grappen en kwinkslagen het
publiek zal doen schaterlachen.” Veel
bekendheid kregen zijn liedjes Sara je
rok zakt af, Rats kuch en bonen, Als m’n
vader met z’n Ford rijdt en later Louise
zit niet op je nagels te bijten, Schep
vreugde in het leven en Zoek de zon op.
Als ‘filmster’ vierde hij ook triomfen.
Zijn laatste optreden in De Doelen
geschiedde in april 1953 tijdens de

Lou Bandy.

feestavond van Unitas bij de
feestviering van het 55-jarig bestaan.
De grote komiek Lou Bandy vormde de
hoofdschotel van het programma.
Zijn oudere broer, de cabaretier Willy
Derby, heeft ook op de planken van De
Doelen gestaan. Zijn bekendste liedjes
zijn Daar bij die molen, Twee ogen zo
blauw en Pinda pinda, lekka lekka.
Heintje Davids (1888-1975)

Heintje Davids.

De Bilt seint, de jubileum-revue van
Henriëtte Davids, de populaire revuester die meer dan 50 jaar op de planken
stond, kreeg opvoering in De Doelen op
22 september 1933. Verder werkten
o.a. mee zus Rika Davids en Sylvain
Poons.

Jaarlijks was wel een revue in
Gorinchem te zien. Zo kwam op 3
oktober 1935 de revue Lachen is troef
naar De Doelen. En gelachen is er met
Heintje Davids en Johan Kaart; in die
moeilijke tijd werd zelfs ouderwets
gelachen! Tot haar bekendste liedjes
behoren Zandvoort aan de zee en
samen met Sylvain Poons Omdat ik
zoveel van je hou.
Na haar officiële afscheid in 1954,
kwam ze al weer snel terug op de
Bühne. Tot ver in de jaren ‘60 bleef ze
optreden, waarbij ze geregeld

aankondigde dat het écht de laatste
keer was.
Snip en Snap
Midden in de oorlog, op 15 mei 1942,
was de zaal van De Doelen gevuld met
publiek dat was afgekomen op de revue
van René Sleeswijk Dat is wat voor U.
Men kon kennis maken met ‘sterren’ die
vooral vóór de oorlog via de radio
bekendheid hadden gekregen. Hiertoe
behoorde ook het duo Willy Walden en
Piet Muyselaar, beter bekend als
juffrouw Snip en juffrouw Snap.
De dames Snip en Snap brachten een
volgend bezoek aan Gorinchem op 1 en
2 april 1948 in het kader van 10 jaar
Snip en Snap. Ze hadden geweldig
succes met hun liedjes en vooral met de
act. De populaire travestieten waren op

tournee langs plaatsen waar het niet
mogelijk was de volledige revue op te

voeren. Daarom traden ze in De Doelen

op met een zwakke afspiegeling van de
revue, gebracht als een bonte trein
cabaretavond. Soms werden vanuit
Gorinchem trips per autobus
georganiseerd naar een theater in

Rotterdam, Den Haag of Amsterdam
waar de volledige revue was te zien,
want het komische duo had een
geweldige aantrekkingskracht.
Eindelijk, op 8 en 9 mei 1965, was René

Sleeswijks Snip en Snap-Revue. Samen
uitlSamen thuis! te zien in De Nieuwe
Doelen. Helaas, een grote show was het
niet: geen balletten en wat er allemaal
bij een echte Snip en Snap-revue
behoort, maar alleen de kern van de
Sleeswijk revue. Het volgende jaar begin
juli kwam de Snip en Snap-revue voor

De dames Snip en Snap.

een voor première naar De Nieuwe

Doelen. Op een geweldige manier
wisten de dames het publiek te
vermaken. Daarna duurde het tot april
1971 eer de Snip en Snap-revue weer in
Gorinchem te zien was, de 33ste revue
met de titel Snip en Snap Souvenirs.
Het succes was groot, evenals de
reprise een jaar later. Beide keren trad
ook de goochelaar Fred Kaps op.
Snip en Snap kwamen weer bij de start
van het theaterseizoen 1974/75 met het
programma Waar blijft de tijd en als
speciale gasten het talentvolle duo Mini
en Maxi. De voorstelling kreeg in
februari nog een herhaling in De
Nieuwe Doelen en in 1976 nogmaals.
André van Duin
In een door Jos Brink in De Nieuwe
Doelen gepresenteerd programma trad
o.a. de jonge André van Duin op met
zijn Mime-Recording-Act, waarin de
‘gekke-bekken-trekker’ bekende
artiesten nabootste. Dat was in 1964.

Frans van Dusschoten,

Corry van Gorp en André
van Duin.
Foto v.d. Ende producties.
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Fragment uit de
circusrevue Hooggeëerd

Publiek, ter gelegenheid
van het 80-jarig bestaan
van voetbalvereniging
Unitas, 1978.

Op 10 maart 1966, de trouwdag van
prinses Beatrix, bood De Nieuwe Doelen
een bijzonder feestprogramma, waarin
ook de parodist André van Duin optrad.
Tijdens de sluitingsavond van de
Vakantiefeesten 1970 bracht Van Duin
weer een leuk programma. Het was zo
goed bevallen, dat hij twee jaar later
weer op de Grote Markt stond. Via een
aktie van Hart van Gorcum kwam de
artiest met de cabaret-revue Blij blijven
in De Nieuwe Doelen, ook in 1972.
Vervolgens kwamen André van Duin en
Frans van Dusschoten met de revue
Dag, dag, heerlijke lach, terwijl de
Pretmachine met o.a. Corry van Gorp

ook een enorm

succes was.

In 1977 was

het weer raak met twee avonden de
revue Lach om het leven.

REVUES VAN AMATEURS
Er zijn verscheidene personen geweest

die nauw betrokken waren bij
Gorinchemse revues, zowel als
tekstschrijver, liedjesmaker of als
regisseur. Zo vond tijdens de kermis van
1903 in de nieuwe concertzaal van
Gambrinus aan de Appeldijk de
opvoering

plaats van de revue Het

spook van de Visschersdijk van Machiel
M. Koster en de eveneens plaatselijke
revue Jan met de Vinger of het

Toegangskaartje voor
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Wilhelminapark te middernacht, ook
een product van Koster. Het
commentaar luidde: “In Gambrinus
doet ‘t gezelschap Nieuwenhuijzen wat
‘t vermag, om de bezoekers aangenaam
bezig te houden. Er is verscheidenheid
genoeg, en zoo’n Jan de Vinger-revue is

ook niet mis, wat blief!
Wat schoone vorm, wat kunstig rijm,
Wat degelijke inhoud, hoe kiesch en

fijn!

Weldra zal Speenhoff’s roem
verdwijnen
Als Jan de Vinger blijft aan het rijmen.”
De hoofdfiguur van deze revue was Jan
met de Vinger, de personificatie van het

rn

… No.

corrrore-

STROOK

No.

witte beeld met zijn ten hemel geheven
vinger dat jarenlang in het Wilhelminapark Buiten de Waterpoort prijkte.
Tijdens de kermis van 1908 bracht J.
Lammerts de revue-operette Het
bezoek van Keizer Chinaman aan
Gorinchem op de planken van
Gambrinus. Het moet een amusante

voorstelling zijn geweest, want het
publiek verliet de zaal in de meest
opgewekte stemming als gevolg van de
vermakelijke taferelen.
De in 1898 door C. de Kriek opgerichte
toneelvereniging van Kunst na Arbeid
kwam in 1909 met Oome Toon. Deze
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revue-operette speelde in Gorinchem en
geen wonder, want het stuk was
geschreven door de voorzitter Cees de
Kriek en Huib Mol. Het publiek in de
Doelenzaal genoot en gaf daarvan
uiting door het slotrefrein luidkeels mee
te zingen: “De revue van Mol en Kriek
was magnifiek”! Een jaar later kwam
het tweetal met de revue Zeg denk je
d'r om, spelend in Gorinchem met
scènes op de Grote Markt, Buiten de
Waterpoort en bij het huis Dit is in
Bethlehem in de Gasthuisstraat, dat
juist door de Historische Vereniging
Oud-Gorcum voor ondergang was
behoed en bestemd was tot museum.
De Kriek schreef het scenario en Mol
maakte de liedjes, welke door Jan Jobels
en Jo van Aarle op muziek waren gezet.

Bij het 15-jarig bestaan van SVW in 1926
was het Mol die een revue schreef rond
de voetbalclub Knuppelveen, waarin
een lied met het volgende refrein
voorkomt, een refrein dat door de
aanwezigen werd meegezongen:
“O! Gorcum, jou zal ik nooit vergeten,
Mijn jeugd heb ik bij jou versleten;
Ik hou van jou mijn ouwe trouwe stad,
‘K heb lief en leed altijd bij jou gehad.
Je Langendijk, je Merwede met
schuiten,
Je Hoogstraat, heusch ik kan er niet
meer buiten,

Je park, je Laantjes, ze zijn mij alles
waard,
Je bent voor mij het mooiste plekje hier
op aard.”
In het najaar van 1928 was De Doelen
gedurende twee avonden het toneel
voor Kunst en Strijd ter gelegenheid van
het 30-jarig jubileum van Huib Mol als
podiumartiest. Opgevoerd werd diens
revue Kijk nou es, een revue vol humor,
ernst en satire.

Vermaard waren de Unitas-revues, door
eigen mensen opgevoerd bij jubilea van
de voetbalclub, te beginnen in 1938 bij
het 40-jarig bestaan. Deze revue met de
naam Hoera, Gorkum lacht weer, kreeg
vier opvoeringen in De Doelen.

Samenstellers waren G.H. van Helden
en B. Mol, terwijl de regie in handen
was van H. Mol. Tien jaar later heette
de revue Hoera, we zijn d'r nog. In 1958
verscheen de revue Hoera, we zijn

zestig van de hand van H.F. van Peer en
G.H. van Helden. Om de beperkingen
van De Doelen te omzeilen vond de
opvoering plaats in De Glashof in
Leerdam. Het 70-jarig bestaan werd
gevierd met de Unitasshow Sprookjes
uit Duizend en Eén Nacht van W. Brik.
Van Peer tekende ook voor de revue
Hooggeëerd Publiek, die in 1978
vijfmaal in De Nieuwe Doelen opvoering
kreeg. Op naar de Honderd heette de

Gilles van Helden. In Gorinchem werd
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op 25 april 1900 Gilles Hendrik van
Helden geboren. Na de HBS te hebben
doorlopen koos hij voor een loopbaan bij
de politie. Zijn carrière eindigde in de
top van de Rijkspolitie.
Hoewel hij al vroeg zijn geboorteplaats
had verlaten, kon hij Gorinchem niet
vergeten. Hij bleef een trouw lid van
Unitas, van welke vereniging hij in 1916
lid was geworden. Van Helden had een
inventieve geest en hij kon goed rijmen.
In 1928 maakte hij een clublied voor
Unitas,

maar

tien jaar

later steeg

zijn

ster toen hij bij het 40-jarig jubileum met
B. Mol de Unitas-revue Hoera, Gorkum
lacht weer maakte. Toen bij het gouden jubileum zijn revue Hoera, we zijn d r nog het licht
zag, kreeg hij het erelidmaatschap van Unitas.
Het was niet alleen voor deze vereniging dat hij werkte, ook voor O.K.K. leverde hij een
jubileumrevue bij het 40-jarig bestaan in 1951. Vier jaar later was hij de auteur van de revue
De Gouden Sleutel van het Geluk voor het ‘Gorkums Operettekoor. Van Heldens fantasie
was niet te stuiten, want na twee jaar voerde het koor de revue Circus-Fantasie rond circus
Ballonie op. Unitas kreeg in 1958 zijn revue Hoera, we zijn zestig. Hij ontving toen de
zilveren medaille van de stad voor zijn verdiensten voor Gorinchem.
Onderwijl maakte deze ras-rijmelaar voor het Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken
vanaf oktober 1946 wekelijks een overzicht op rijm en vanaf de start van de ziekenomroep
Rano wekelijks een berijmd streekjournaal, waarin de gebeurtenissen in stad en streek op
luchtige wijze werden verhaald.
G.H. van Helden overleed in Arnhem op 5 september 1979.

Gilles van Helden, links.
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revue in 1988 en de logische benaming
van de volgende revue was Hoera, wij
zijn honderd. In 2008 koos de voetbalvereniging niet voor een revue, maar
voor een musical. Unitas sloot daarbij
aan op het tijdperk waarin musicals het
uitgaansleven beheersten. Football
eleven all over the world liet de
toeschouwers twee avonden genieten
van een wervelende show.
De Boon

En VAN

STRATEN

De crisis was ook van invloed op het
revue-programma. In februari 1933
vonden in De Doelen een paar
opvoeringen plaats van de door C. de
Boon samengestelde revue-schets We
gaan stempelen, spelend in een
crisislokaal voor uitbetaling van steun.
Na de pauze trad De Boon zelf voor het
voetlicht met declamaties en Toon van
Straten met liedjes. De Boon kreeg de
smaak te pakken, want een jaar later
kondigde hij zijn revue De blijde
verwachting aan. Op het laatste
moment werd de voorstelling echter
verboden op grond van art. 22 van de
Gemeentewet, als zijnde in strijd met
de openbare orde en zedelijkheid.
RivERSIDE FOLLIES

Oprichter van de revuegroep Riverside
Follies was in 1978 de reclameman

Hans

Leyssius. Op 27 september 1979 was

het allereerste optreden in Mamré, het
gebouw van het Leger des Heils aan de
Nicolaas Pieckstraat waar de groep ook
repeteerde. Twee maanden later, op 20
november 1979 trad het gezelschap
groots naar buiten met een galapremière in De Nieuwe

Doelen.

Niemand had durven dromen dat deze
avond zo snel was uitverkocht. Door dit
onverwachte succes werden twee extra
voorstellingen gegeven, wat natuurlijk
een geweldige stimulans was voor dit
jonge gezelschap. Ook in andere jaren
trad men op in de plaatselijke
schouwburg en in theaters elders, zoals
in de De Bonkelaar in Sliedrecht, in de
schouwburg van Hengelo, in Ridderkerk
en in de Goudse Schouwburg stonden
ze drie avonden achtereen. Verder
waren er kleine optredens in buurthuizen en bejaardencentra, maar ook
op de Henri Dunant, de boot van het
Rode Kruis. De shows, waarin glamour
en glitter hoogtij vierden, bestonden uit
bekende nummers die werden
geplaybackt.
Toen de Riverside Follies na vier jaar de
beschikking kreeg over het pand
Korenbeurs 5, werd dat ingericht tot
een theatertje. Op 17 december 1983
gaf het gezelschap zijn eerste
voorstelling in het eigen theater met

Riverside Follies in actie,
1980.

een impressie van hetgeen de Riverside
Follies in de afgelopen periode ten
tonele had gebracht. Met dans, zang en
travestie wist de uit dertig personen
bestaande groep leuke shows op de
planken te brengen.
Oprichter Leyssius verliet het
gezelschap in mei 1982 omdat het
succes hem boven het hoofd groeide.
Het gezelschap ging onder andere
leiding door. Dat de periode met de
Follies toch naar meer smaakte blijkt uit
het feit dat hij eind jaren tachtig - hij
was op dat moment werkzaam als
consul op het eiland Ibiza - het
revuegezelschap ‘Ibiza Follies’ oprichtte.

Wegens tijdgebrek en interne
problemen hield de Riverside Follies op
te bestaan. Het laatste openbare
optreden was op 2 mei 1988 tijdens de
afscheidsreceptie van toneelmeester Jo
Neuschwanger, die een halve eeuw lang
de steun en toeverlaat was geweest van
acteurs en actrices die optraden in
schouwburg De Nieuwe Doelen en
voorheen in De Doelen.
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Masselin Q

oprichtster en regisseur van Theatergroep BlSonder

Als kind speelde ik al tussen de schuifdeuren. Daar

tot grove steentjes. Met elkaar maken we een snoer

maakte ik toneel. Mijn publiek, dat waren twee

dat het aanzien waard is. Als regisseur heb ik het

oude tantes, tante Rins en tante Jo. Het waren twee

voorrecht dat ik het slotje aan elkaar mag maken.

verrukkelijke potten, maar dat heb ik me later pas

Maar we hebben elkaar allemaal nodig. De groep

gerealiseerd.

die er nu staat met steun van het bestuur en een

In Den Haag heb ik een regisseursopleiding gevolgd.

team vrijwilligers is een ongelofelijk sterk bouwwerk.

De selectie voor die opleiding was in Pulchri Studio.

Transparant en zalig om er mee samen te werken. Ik

Toen ik de grootse plannen van iedereen hoorde,

ben een gelukkig mens.

sloeg de schrik me om het hart. Ze wilden allemaal
wereldfaam maken. Die ambitie had ik niet. Ik wilde

Ik geef ook regelmatig workshops op scholen. Bij de

in Gorinchem, omdat er eigenlijk helemaal niets

Windroos maak ik ieder jaar een theaterdag met de

“Mijn docent drama zei

was, theater op de kaart gaan zetten. Na die

3de klassen. Ik heb daar een concept voor bedacht

tijdens de opleiding: “Je

opleiding, heb ik mezelf vijf jaar gegeven. Het ging

dat ieder jaar opnieuw wordt ingevuld. Die hele

en gaat goed, want ik ben nu al 15 jaar bezig.

school zindert dan van de activiteiten. Dat vind ik

moet als regisseur

echt enig om te doen. Ik werk met elementen die

verbaal overdragen wat
je wilt zien, behalve Ine

BlSonder is in 1994 ontstaan en sindsdien altijd in

belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen,

Masseling, die mag het

beweging. Mensen komen en mensen gaan. Maar de

zoals samenwerken, sociaal zijn en eigenwaarde. Ik

meeste spelers zitten al langer dan 10 jaar bij onze

wil kinderen zelfvertrouwen meegeven.

voordoen.”

club. Het eerste stuk dat ik zelf schreef voor

Gorcum is een heerlijk stadje. Er zijn hier heel veel

BlSonder, was Passe-Partout in 1999, Maar er zijn

leuke dingen. Maar iets meer straattheater in de

natuurlijk ook heel veel prachtige stukken in de

zomer zou ik een mooie aanvulling vinden.

wereldliteratuur die je kunt bewerken. Tijdens het
schrijven heb ik een lijst naast me liggen van alle
spelers. Ik wil ze allemaal een rol geven. Elke rol is
belangrijk. Soms zie ik tijdens het schrijven
elementen van een speler voor me, die schrijf ik dan
in een bepaalde richting. Als ik het stuk presenteer
aan de spelers, staan de rollen vast. Niemand doet

daar ooit moeilijk over, want iedereen heeft het
vertrouwen dat er met elkaar iets goeds van
gemaakt wordt. En dat je daar zelf in samenspraak
met je medespelers aan moet werken.
Een theatergroep is een doos met kralen, van parels

Fred

Del fg aaUW

theatermaker en directeur van Theater Peeriscoop

Al heel lang droomde ik van een ruimte waar ik ook

Naast de theatervoorstellingen gebeuren hier in dit

producties kon maken. Een eigen theater voor

gebouw nog heel veel andere dingen, onder andere

iedereen. Mijn oog viel op dit gebouw, de Da Costa

masterclasses. Ik geef ze sinds kort ook voor de

Mavo. Ik ben daarover met wethouder Rien Stolk

Muziekschool. Ik leerde afgelopen seizoen de

gaan praten en die vond het een heel leuk plan.

leerlingen van de talentenklas over presentatie,

Maar het was politiek onbespreekbaar dat er een

dramaturgie en de inhoudelijke benadering van

derde theater zou komen.

muziek. Dat was een groot succes, we gaan daar

Ik maakte een belofte en die ben ik tot nu toe ook

mee door. Er is een goede brug geslagen tussen de

nagekomen. Ik zou dat theater maken en ik zou de

Muziekschool en Peeriscoop.

87

gemeente wel om medewerking vragen, maar nooit

Ook theaterscholen uit Arnhem, Maastricht en

om geld. Ik wil ook geen eigenaar worden van het

Amsterdam hebben de weg naar hier gevonden.

pand, ik ben huurder. Het gaat mij niet om de

Zelfs een gespecialiseerde opleiding als Amstelveen

“Dit is een droom die je

stenen, het gaat mij om wat er in dit pand gebeurt.

komt hier met als doel de opleidingen één of twee

kunt aanraken. Hier

dagen toe te spitsen op mijn métier. Ze weten mij

woont het goede. Echt

Tijdens voorstellingen in Peeriscoop wil ik gastheer

dus ook als theatermaker te vinden.

zijn. Dat vind ik belangrijk. ledereen moet het gevoel

waar. Een mooiere
anekdote dan de

hebben: wat is het hier toch gemakkelijk en wat

Peeriscoop levert geen geld op, maar fantastische

constatering dat hier het

gaat het hier toch allemaal vanzelf. Maar je weet

ervaringen. Ook wel teleurstellingen en het kost wel

goede woont, kan ik je

zelf hoe het is: hoe gemakkelijker alles lijkt, hoe

heel veel energie en soms zijn er zorgen. Maar wat

niet vertellen.”

meer werk je er aan hebt gehad.

overheerst zijn de leuke momenten en de leuke

Foto Jaap Reedijk.

Het leukste aspect van dat gastheerschap is, dat ik

ervaringen. De nieuwe dingen. Dit theater is gewoon

meer zie. Ik zie 20 of 25 voorstellingen van anderen

mijn kind. Ik laat dit ook achter. Ik geloof echt niet

per seizoen. Normaal ga je als theatermaker of

in een leven na de dood. Daarom ben ik zo zuinig

acteur niet zo snel op je vrije avond naar het theater

op het leven zelf.

om andere voorstellingen te zien. Dat komt er niet
van. Door Peeriscoop zijn de contacten met mijn

Ik weet gewoon dat er in Gorcum een heel grote

collega s in de afgelopen jaren heel erg

groep mensen is, die trots is op het feit dat ik

geïntensiveerd. Daardoor zijn mooie

Gorcumer ben. Ik wil ook Gorcumer zijn. Ik heb

samenwerkingsprojecten ontstaan, bijvoorbeeld met

Gorcum in mijn hart gesloten en Gorcum mij

Sjaak Bral en Eric Koller. Anders was dat nooit

volgens mij ook in zijn hart.

gebeurd.

Cabaret
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lachen, den een openlijk, den ander
stiekem achter den rug van wie voor
hem zit, maar … allen hebben schik,
zelfs de bezongenen.”
Speenhoff was een van Neêrlands
eerste cabaretiers met leuke liedjes en
voordrachten. De exploitant van De
Doelen contracteerde deze humorist
met zijn gezelschap om een voorstelling
te geven op 5 november 1903. Dit
optreden is eigenlijk de eerste cabaretvoorstelling in Gorinchem. Wel trad een
jaar eerder in De Doelen een groep op

Koos Speenhof.

onder de naam Überbrett met een

conferencier, zangers en zangeressen,
acteurs en actrices. Het was een soort

Duits cabaret met zang, dans en

VOOROORLOGSE

CABARETIERS

Koos Speenhoff (1869-1945)
In deze bundel gewijd aan het theater
mag uiteraard niet voorbij worden
gegaan aan cabaret, een vorm van
kleinkunst met sketches, conferences
en chansons waarin politieke en actuele
gebeurtenissen op humoristische en
satirische wijze worden bekritiseerd.
Zo’n kleinkunst artiest was de dichter
zanger J.H. Speenhoff, meer bekend als
Koos Speenhoff. In zijn geboortestad
Rotterdam trad hij geregeld voor het
voetlicht en de krant schreef lovend
over hem: “Speenhoff heeft altijd
uitbundig succes en laat allen hartelijk

theater, maar er was geen woord

Nederlands bij.
Speenhoff had bij het publiek in de
Doelenzaal veel succes met zijn
sketches en liedjes, een nieuwe vorm
van entertainment in de Arkelstad. Een
recensent schreef over zijn optreden:
“Het is een type, die met het droogste
gezicht van de wereld allerlei geestige
gezegden bezingt; den Nederlandschen
Bard (de bijnaam van Speenhoff) komt
daarvoor ons welgemeend compliment
toe. Volgaarne zien wij hem spoedig
hier weer terug.” Die woorden gingen
weldra in vervulling, want nog geen vijf
maanden later betrad Speenhoff weer

het podium van De Doelen met zijn
grappige voordrachten, muziek en
zang. Hij had een geweldig succes met
zijn liedjes, zoals Daar komen de
schutters, waarbij de toeschouwers
zaten te gieren van het lachen.
Het was niet het laatste optreden van
Speenhoff c.s, in wiens gezelschap ook
Napoleon de la Mar en zijn vrouw
optraden, de ouders van de actrice en
cabaretière Fientje de la Mar; het talent
van acteurs en actrices zit vaak in de
genen! Met Nap de la Mar had hij ook
de leiding van Het Vrije Toneel, dat
tijdens de kermis 1907 in De Doelen
optrad met Zijne Edelachtbare en de
bekende satirische klucht van Bandon
Thomas De Tante van Charley.
Koos Speenhoff kwam in januari 1915,
kort voor zijn koperen
artiestenjubileum, met Het Kleine Toneel
naar Gorinchem. De variété-artiest zong
veel eigen liedjes, liedjes waarmee het
echtpaar Speenhoff furore had gemaakt
tijdens hun optredens in forten en
kantine’s om de gemobiliseerde
militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog te vermaken.
Het laatste optreden van de populaire
Speenhoff in Gorinchem vond plaats in
juni 1929 in De Kolfbaan tijdens een
feestavond van de kegelclub Acht om de
Lange. Drie jaar eerder was het echtpaar

Jean Louis Pisuisse.

Speenhoff voor het laatst te zien
geweest in De Doelen tijdens een

voorstelling ten bate van het
ondersteuningsfonds der Nederlandsche Handelsreizigers-vereeniging.
Jean Louis Pisuisse (1880-1927)
Medio 1908 contracteerde Van
Oosterwijk ‘de bekende journalistenliedjeszangers’ Jean Louis Pisuisse en

Max Blokzijl (1884-1946) voor het geven
van een voorstelling in De Doelen. Dit
duo stond bekend als de vertolkers van
het levenslied. Zij brachten een cabaretprogramma met conferences en
chansons dat bij het publiek bijzonder
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in de smaak viel. Een van de bekendste
liedjes van Pisuisse was Mens durf te
leven. Een volgend optreden van dit
komische duo geschiedde tijdens de
feestavond in De Doelen bij
gelegenheid van het 40-jarig bestaan
van de Gorinchemse HBS in september
1911, een maand later gevolgd door een
publieksvoorstelling.
Twaalf jaar later trad Pisuisse weer in
Gorinchem op, niet meer met Blokzijl
want het duo was allang uit elkaar. Het
was een voorstelling waarmee ‘t Nut
het seizoen 1923/24 opende. Voor
Nutsleden was de zaal van De Doelen
gratis toegankelijk, maar niet-leden
moesten 75 cent entree betalen. Een
jaar later trad hij met zijn vrolijk
gezelschap, waaronder zijn geliefde
Jenny Gilliams, weer op in De Doelen
met voordrachten, samenzang en
eenakters. Het publiek genoot van een
kostelijke avond.
Van Oosterwijk haalde het gezelschap
voor een voorstelling in september
1927 weer naar De Doelen. Het was een

bijzondere dag, want eerder vond

Buiten de Waterpoort een groot
concours hippique plaats en opvoering

van een ridderspel. Het optreden van
Pisuisse voor een totaal uitverkochte
zaal was zeer geslaagd en na afloop
volgde een groot bal. Het zou de laatste

voorstelling in Gorinchem zijn van deze
grote levenskunstenaar. Nog geen drie
maanden daarna - op 26 november werd het echtpaar Pisuisse-Gilliams
doodgeschoten op het Rembrandtplein
in Amsterdam door een jaloers lid van
het gezelschap. Max Blokzijl, Pisuisse’s
vroegere medespeler, zou ook door een
kogel om het leven komen, want als
collaborateur tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd hij in 1946
terechtgesteld op de Waalsdorpervlakte.
Louis Davids (1883-1939)
Het Cabaret Artistique gaf op 3 oktober
1914 in De Doelen een voorstelling ten
bate van een fonds voor onderwijs aan
de gemobiliseerde militairen alhier in
garnizoen. Als conferencier trad op
Louis Davids. Later dat jaar was hij weer
te vinden op het podium van De Doelen
voor een ontspanningsavond voor
militairen en ten bate van het SteunComité. Hij vormde toen een succesvol
duo met zijn zus Henriëtte, beter
bekend als Heintje Davids.
Na een concours hippique in september
1925 was er ‘s avonds in de Manege

achter in de tuin van De Doelen een
variété-programma met dansen,
goochelen en liedjes, maar de grote
publiekstrekker was Louis Davids. Hij

oogstte altijd veel succes met zijn
geestige moppen en liedjes, zoals De
kleine man. Het publiek zong luidkeels
het refrein van menig liedje mee, want
die waren alom bekend via radio,
grammofoon en film.
Medio januari 1933 trad Louis Davids
met zijn gezelschap weer op in De
Doelen. Er werd geweldig gelachen om
zijn moppen en liedjes. Verder werkten
mee Son Rethel, die de kunst verstond
100 geluiden na te bootsen, en de
danseres Jane Lee, die een
voortreffelijke parodie op Josephine
Baker ten beste gaf. Een jaar later crisistijd - gaf het gezelschap weer een
vrolijke avond in De Doelen onder het
motto Onze tijd vraagt vrolijkheid. De
kritieken waren lovend, zoals in het
blad De Gorcumer: “De ‘kleine man’ zelf
heeft met zijn geestige beschaafde
liedjes hiertoe veel bijgedragen en dat
het publiek bij het bekende nummer: De
Olieman heeft ‘n Fordje opgedaan het
refrein uit zichzelf medezong, bewijst
wel dat de stemming er in was.” Aan
het programma werkten ook mee Johan
Kaart, Jan van Ees en Fientje de la Mar
met Onder de bomen van het plein.
Een bijzondere gebeurtenis op het
gebied van de cabaretkunst stond voor
11 maart 1936 op het programma van
De Doelen. Louis Davids en Neêrlands

grootste toneelspeler Jan Musch zouden
met nog anderen een vrolijke avond
verzorgen, maar wegens ziekte van een
der medewerkers ging de voorstelling
niet door. Het zou Davids laatste
optreden in Gorinchem zijn geworden,
want de talentvolle Nederlandse
cabaretkunstenaar overleed in 1939.
Wel leefde hij voort in zijn liedjes en
was nog te horen via radio en
grammofoon en te zien op het witte
doek in de bioscopen.
NAOORLOGSE

CABARETIERS

Het Nieuwsblad voor Gorinchem en
omstreken wijdde begin 1959 een groot
artikel aan de kleinkunst. In vette

letters luidde de kop “Ons cabaret staat

op ‘t spel”. Sedert de Tweede
Wereldoorlog mocht Nederland zich
verheugen in goede kleinkunst met
artiesten die hun vak verstonden. De
auteur noemt dan de namen van Toon
Hermans, Wim Kan, Wim Sonneveld,
Enny Mols - de Leeuwe, Wim Ibo, Tom
Manders (alias Dorus), Jules de Corte,
Willy Walden en Piet Muyselaar, Joop
Doderer, Donald Jones, Jelle de Vries,
Johnny Kraaykamp, Rijk de Gooyer,
Maya Bouma, Corry Vonk, Teddy en
Henk Scholten, Chiel de Boer en Jan
Pruis. Verscheidene van deze personen
zijn in Gorinchem opgetreden.
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“Radio en televisie wierpen zich als
hongerende leeuwen op deze vorm van
amusement. Zullen deze
onverzadigbare roofdieren in komende
jaren voldoende prooien vinden en niet
ons gehele kleinkunst-arsenaal
verslinden?” vroeg de redacteur zich af.
De vrees werd gelukkig niet bewaarheid. De cabaretvoorstellingen bleven
volle zalen trekken. Geen wonder dat
het gezelschap Tingeltangel en de
groep Don Quishocking naar De Nieuwe
Doelen werden gehaald, evenals
Herman van Veen, Ivo de Wijs, Paul van
Vliet, Freek de Jonge en Bram
Vermeulen met Neerlands Hoop in
Panama.

Wim Kan (1911-1983)

Volgens het Nieuwsblad voor
Gorinchem en omstreken van 23 januari
1959 ving het moderne cabaret aan op
15 augustus 1933, toen Wim Kan
startte met zijn programma

Daar zit

muziek in. Financieel zat daar geen
muziek in, want tijdens de eerste
voorstelling zaten slechts drie mensen
in de zaal, maar dat was niet in
Gorinchem.
Het eerste optreden van Kan in

Gorinchem was in 1937. ‘t Nut
contracteerde toen het A.B.C.-Cabaret
van Louis Gimberg voor het geven van

een voorstelling op 2 december 1937 in
De Doelen. Medespelers waren o.a.
Corry Vonk, Wim Kan en Tilly Perin Bouwmeester. Het was een kostelijke
avond en vooral Corry Vonk werd de
hemel in geprezen. Eind 1939
vertrokken de leden van het A.B.C.Cabaret met Wim Kan en Corry Vonk
per boot voor een toernee door
Nederlands-Indië. Het zou een langdurig
verblijf onder de tropenzon worden.
Daar maakten ze de internering tijdens
de Japanse bezetting mee en Wim

moest werken aan de beruchte Birmaspoorweg.
In 1947 stond het A.B.C.-Cabaret onder
leiding van Wim Kan en Corry Vonk op
het podium van het O. en O. -gebouw,
het houten gebouw van de Stichting
Ontspanning en Ontwikkeling van
Militairen bij de Ambachtsschool aan de
W. de Vries Robbéweg. Het was de
grootste zaal in Gorinchem met 600
zitplaatsen. Uitgenodigd door de Partij
van de Arbeid en de Vara bracht de
groep de komedie De mooiste
ogenblikken. Een goede recensie
volgde: “Een vlot en beschaafd
cabaretprogramma was hetgeen dit
gezelschap een veeleisend publiek, als
het Gorcumse publiek nu eenmaal is,
wist voor te zetten. En dat dit in de
smaak viel, bewees het krachtige

Kan met zijn programma

VAN

CORRY VONK
EN

WIM

KAN
*

ZAKELIJKE LEID.N C
THEATER BUREAU SAKS. MESLIER
DE LAIRESSESTRAAT 49 . TELEFOON 21552
AMSTERDAM

applaus, dat telkenmale klonk. Speciaal
betrof dit applaus natuurlijk Corry Vonk
en Wim Kan, die het leeuwenaandeel
van het programma

verzorgden.” Later

dat jaar bracht het gezelschap de
komedie Salto Mortale.
Het Gorinchemse publiek moest lang

wachten eer het A.B.C.-Kwartet weer
kwam. Dat was in maart 1963 met twee

voorstellingen in De Nieuwe Doelen
voor de Nut-Kunstkring. Kan genoot
toen alom bekendheid door zijn
oudejaarsconferences voor de radio.
Voor de pauze traden verscheidene
artiesten van het gezelschap op, maar
na de pauze was het woord aan Wim

Herexamen.

De krant kopte “Grandioze avond” en
dat zegt genoeg.
Drie jaar later kwam het gezelschap
met Wat een land, wat een land,
uitgenodigd door de Nut-Kunstkring.
Aan dit programma werkten o.a. mee
Frans Halsema, Sylvia de Leur, René
Frank en Carry Tefsen, namen die
tegenwoordig

nog wat zeggen. Corry

Vonk oogstte veel succes met haar
vlaggetje, haar hoedje en haar toeter.
Wim Kan nam de burgemeester op de
korrel: “Toen overschreden we de
grenzen van de overheidsbemoeiing!
Maar je kon er vrij in komen! Uit de
verte zagen we al de toren (toorn) van
de burgemeester! Waar Maas en Waal
tezamen vloeien en Rappard rijst van
ver!”

Weer drie jaar later kwam het A.B.C.
Cabaret naar Gorinchem met Wim Kan
alleen. Tweemaal de grote zaal van De
Nieuwe Doelen helemaal vol. De
cabaretier werd aangeprezen als: “Wim
Kan, u weet-wel, de man die zo’n hekel
heeft aan een bevriend staatshoofd uit
Japan, komt zaterdag en zondag in
Gorcum grappen vertellen.” Zijn antipathie tegen de Japanse keizer wist hij
in niet mis te verstane woorden te

ventileren en ook de rel rond ‘de drie
van Breda’ bracht hij in dit laatste

Programmaboekje van
het ABC Cabaret van
Corry Vonk en Wim Kan,
1937.
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“Meermalen werd er hartelijk gelachen
om zijn komische ‘gezichten’. De gehele
avond door wist Toon Hermans de zaal
te pakken.” waren lovende woorden in
de krant. ‘t Nut haalde Toon in januari
1954 naar Gorinchem met zijn revue
Ballot, waarmee hij zoals gewoonlijk een
groot succes had.
Toon Hermans, bekend door zijn Oneman-show, stond met dit programma
op 19 december 1961 op de planken
van De Nieuwe Doelen: levensliedjes
met een lach en een traan, eigen
teksten. De ras-artiest had succes: het
publiek lachte en zong mee! De
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inwoners van Gorinchem

Een nog jonge
Toon Hermans trad in

optreden in de Arkelstad uitvoerig ter
sprake.

1943 als clown Buziau in
Gorinchem op. Naast
hem Frans Muriloff.

Toon Hermans (1916-2000)
Midden in de oorlog, in januari 1943,
kwam de revue Avond-melodie van Kees
Pruis naar Gorinchem voor een

optreden in De Doelen. Onder de
medewerkers komt ook Toon Hermans
voor. Vier jaar later stond hij weer op
hetzelfde podium in Theater Plezier van
Floris Meslier, waarin ook optraden
Wiesje Bouwmeester, Jan van Ees en
Andrea Domburg. De grote trekker van
de revue was echter Toon Hermans, die
al bekendheid genoot via de radio.

moesten tien

jaar wachten, maar toen trad Toon
Hermans op bij het tienjarig bestaan
van De Nieuwe Doelen: twee
uitverkochte one-man-shows. Dat
herhaalde zich in 1972, maar daarna
was het weer lang wachten op Toon. In
1979 gaf hij weer twee voorstellingen
met zijn splinternieuwe one-man-show,

net als vijf jaar later; entree f 35. De
directie van De Nieuwe Doelen mocht
zich gelukkig prijzen, want in januari
1989 waren er weer twee uitverkochte
avonden. Nu deed hij het niet meer
alleen: voor de pauze traden ook zoon
Maurice op en ex-Babe zangeres
Gemma van Eck, maar na de pauze was
het toneel voor Toon.

Toon Hermans gaf op 4 september 1996
het startsein voor een afwisselend en
cultureel seizoen in de schouwburg,
natuurlijk voor een uitverkochte zaal.

Wim Sonneveld
Foto Henk Pothoff.

Wim Sonneveld (1917-1974)
Een andere grootheid in de Nederlandse
cabaret-wereld was Wim Sonneveld,
ooit Louis Davids’ secretaris. De eerste
voorstelling van Wim Sonneveld s
Cabaret vond plaats op 23 oktober 1946
in Schouwburg De Doelen. Het
programma heette Verre reizen.
Medereizigers waren Peronne Hosang

en Sophie Stein. De recensent had wel

een kritische opmerking: “Wim
Sonneveld kunnen wij meer als vlot
causeur dan als chansonnier
bewonderen.” Het zij zo anno 1946!
Twee jaar later kwam het Cabaret van
Wim Sonneveld voor de leden van ‘t
Nut met ‘t Is Historisch, een reis door
de geschiedenis van 200 jaar voor
Christus tot 1948. Guus Verstraete,
Hetty Blok, Luc Lutz en Lia Dorana
werkten hieraan mee. Sonneveld werd
gekenschetst als een groot cabaretkunstenaar die met een enkel woord
het contact legt met het publiek. Een
week later kwam hetzelfde cabaret
weer naar Gorinchem, nu niet in De

Doelen, maar in het Parochiehuis in de
Oude Lombardstraat voor de leden van

de Katholieke Culturele Kring. In april
1952 haalde ‘t Nut het Cabaret Wim
Sonneveld met Artiestenpension weer
naar De Doelen.
Sonneveld heeft ook op het podium van
De Nieuwe Doelen gestaan. Op 8
november 1963 kwam hij met zijn
nieuwe one-man-show op uitnodiging

van de Stichting Kunst en Kultuur. Hute
Ravenswaaij vatte het aldus samen:
“Een ieder vermaakte zich kostelijk, nu
eens glimlachend, dan schaterend of
aandachtig-stil en, ten slotte loskomend
in een megaton-applaus dat, uit de aard
der zaak, vooral ‘Wim’ gold, die bij zijn

terugkeer, het publiek staande
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toejuichend, weervond.”
Twee jaar later trad Sonneveld twee
keer op met Een avond met Wim

Sonneveld. Zijn creaties als Frater
Venantius en Nikkelen Nelis boekten
een enorm succes, evenals zijn lied over
de lonkende dame. Er deed zich wel een
incident voor. Een klein groepje in de
zaal maakte ongepaste opmerkingen,
waardoor de cabaretier in woede
ontstak en de voorstelling wilde staken.
Gelukkig kwam het zover niet, maar het
scheelde niet veel. In 1967 trok zijn
show met Ina van Faassen drie
uitverkochte zalen.
Op 8 januari 1972 was hij weer met
twee uitverkochte voorstellingen te zien
op het toneel van De Nieuwe Doelen,
nu met Corrie van Gorp en Willem

Nijholt. Sonneveld stal de show met de
legendarische Stalmeester. Hij werd als
volgt gekarakteriseerd: voor de pauze
goed, na de pauze uitstekend en aan
het slot geweldig! Het was zijn laatste
optreden in Gorinchem, want op 8
maart 1974 overleed hij.
Seth Gaaikema
Het bestuur van de Nut-Kunstkring
bood de leden tot besluit van het
seizoen 1962/63 een feestelijk
programma

in de foyer van De Nieuwe

Doelen. Daarvoor was gevraagd Seth

Gaaikema, die bekendheid genoot als
de vaste tekstschrijver van Wim Kan en
vertaler van de musical My Fair Lady.
Seth als zanger en conferencier met aan
de vleugel Roelof Stalknecht bracht een
avond die bijzonder in de smaak viel,
o.a. met het bekende As-et effe kan.
Eind januari 1967 kwam de Groningse
zanger-conferencier met zijn nieuwste
cabaret Een avondje buitenlands naar
het theater aan de Haarstraat met het
combo van Roelof Stalknecht. Met zijn
leuk en vlot programma wist de
cabaretier de toeschouwers te boeien.

In de jaren daarna konden de

Gorinchemers nog genieten van zijn

programma’s En … ik, zei Seth en Tien
Miljoen Geboden. Volgens de recensie:
“De springende krullebol heeft groot
succes geoogst met zijn Tien Miljoen
Geboden: alles is in Nederland
verboden!” en natuurlijk was de zaal
stampvol. In 1973 en 1974 was hij te
zien met zijn theatershow Elf
Verdwazingen. Daarna bracht Seth zijn
one-man-show Familie Willekeur ten
bate van de Stichting Tussen Wal en
Schip met soirée-dansante; cabaret van
grote klasse! Binnen het halfjaar bracht
hij met dit programma weer de zaal van
De Nieuwe Doelen in vervoering en
anderhalf jaar later nogmaals.
Na een musical geproduceerd te

Seth Gaaikema
Foto Jan Swinkels.

Paul van Vliet
Foto Pan Sok.

hebben, kwam Gaaikema op 23 februari
1980 met zijn programma Seth Nu en
eind september trok hij weer een volle
zaal. Twee jaar later betrad hij het
toneel van De Nieuwe Doelen met Het
laatste zaaltje met gezond verstand. De
succesvolle entertainer kwam al na een
jaar met zijn nieuwe programma

Het

Orakel, in februari 1985 gevolgd door
Het Orakel Il. De krant orakelde: “Een
puntige, sobere presentatie met een

minimum aan opsmuk.” Aan het eind
van dat jaar zette hij Hoogachtend, Seth
op de planken, om op 5 november 1986
terug te komen met al weer een nieuwe
show: En jou kies ik. 9 december 1988

haalde hij weer een volle zaal met Op
naar °90-2000.
Ook zijn programma’s Avonturen

met

Seth Gaaikema en Schande waren in De
Nieuwe Doelen te zien.
Paul van Vliet
1 oktober 1966 kwamen Liesbeth List,
Ramses Shaffy en Paul van Vliet, de
grootmeester in de kleinkunst, naar de
Gorinchemse schouwburg. Het Cabaret
Pepijn van Paul van Vliet kwam met
Liselore Gerritsen in maart 1969 naar
De Nieuwe Doelen met het programma,
dat als titel Dag en Nacht meekreeg en
een jaar later met Opus 4. Het volgende
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Youp van ‘t Hek
Foto Pan Sok.

seizoen bracht weer een nieuwe Opus
4, gevolgd door een 50-minuten
durende one-man-show van de
getalenteerde cabaretier, met als
klapstuk Bram in de commune. Met zijn
nieuwe one-man-show Noord-West
kwam Van Vliet in maart 1972.
Jaarlijks deed Paul van Vliet De Nieuwe
Doelen aan en als altijd: een uitverkocht
huis. Zijn programma Vandaag of
Morgen kreeg in het seizoen 1978 zelfs
vijf voorstellingen. De zevende oneman-show, getiteld Een gat in de Lucht
was te zien op 31 januari 1989 en de

volgende avond en ook de twee

voorstellingen van Waar waren we
gebleven in december 1998 waren
uitverkocht.
Youp van ‘t Hek
Op 20 november 1984 kwam Youp van
‘t Hek met zijn theaterprogramma
Verlopen en Verlaten naar De Nieuwe
Doelen, aangekondigd als: “een avond
cynisch en bijtend cabaret, weinig
voorspelbaar in de ontwikkeling van de
situatie en hoog van tempo.” Ruim een
jaar later kwam hij weer met die show,
waarin het politiekorps een veeg uit de
pan kreeg. Zijn volgende optreden met
Tunnel zonder Vluchtstrook was ook
weer uitverkocht, evenals tot tweemaal
toe Hond op het IJs.

Zijn soloprogramma Alles of nooit in
oktober 1991 beleefde ook weer twee
volle zalen. De oudejaarsconference
1995 was tot tweemaal toe uitverkocht
en de toeschouwers genoten van dit
vooroptreden.
Fred Delfgaauw
Hoewel deze Gorinchemse meesterverteller en theatermaker niet
geschaard kan worden onder de
categorie cabaretiers, mogen zijn

verdiensten in dit boek zeker niet
onvermeld blijven.
Deze in 1960 in Den Haag geboren
artiest streek rond 1990 in de

Arkstelstad neer. Ook voor die tijd
stond hij al op het podium van de
Nieuwe Doelen. Tijdens zijn loopbaan
heeft Delfgaauw veel mooie monologen
en dialogen geschreven en is een groot
talent als beeldend theatermaker. Hij
bewerkte klassieke theaterstukken van
o.a. Shakespeare, Ibsen en Beckett en
maakte ze speelbaar voor één persoon.
Delfgaauw brengt een unieke,
indrukwekkende vorm van theater.
In 1990 maakte Fred Delfgaauw zijn
eerste voorstelling voor volwassenen:
Mozart. Op 23 oktober 2004 ging
Mozart in een bewerkte versie opnieuw
in première. De voorstelling kreeg de
NRC Toneelpublieksprijs 2004/05 en
daarmee gaf het Nederlandse
toneelpubliek het werk van Delfgaauw
de erkenning die het verdient: “de prijs
recht uit de zaal”.
De voorstelling Minder is meer,
gemaakt i.v.m. zijn 25-jarig artiesten-

jubileum, trok veel bezoekers en is in
die zin een doorbraak. Ook werden de
vele onvergetelijke momenten uit zijn
carrière gebundeld in een jubileumboek.
Op 12 april 2006 was Minder is meer te
zien in een uitverkochte Nieuwe Doelen
en na afloop van de voorstelling
ontving Fred Delfgaauw een koninklijke
onderscheiding uit handen van de
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commissaris van de Koningin.
Vanaf 2007 bundelden Fred Delfgaauw
en cabaretier Sjaak Bral hun krachten en
maakten samen een
theaterprogramma. Koffiehuis de
Ooievaar, een humoristische en zeer
magische voorstelling, werd ook
genomineerd voor de NRC
Toneelpublieksprijs. Op 29 april 2009
organiseerde dit duo in De Nieuwe
Doelen een succesvolle avond onder de
titel Koninginnelach.
Het podium betreden in de eigen stad
brengt een andere spanning met zich
mee dan optreden voor een onbekend
publiek. Ook de verwachtingen zijn

Fred Delfgaauw en
Sjaak Bral in Koffiehuis
de Ooievaar, 2007.
Foto Marcel Loermans.
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anders. Voor veel artiesten geldt dat
het Gorinchemse publiek lastig en wat
terughoudend is, maar Fred Delfgaauw
is inmiddels zeer tevreden met het
Gorinchemse publiek.

AMATEUR-CABARETIERS

Trio B.M.T.

Er zijn ook Gorinchemers geweest die
zich op de cabaret hebben gestort. Zo
gaf op 9 november 1928 de cabaretclub
B.M.T. in Gambrinus een voorstelling.
Het was een trio van Gorinchemse
jongelui dat al een jaar bestond.
Oprichters waren D. Bouman, B. Mol jr.
en H. Tuinenburg.

De eerste letters van

hun achternamen vormden de naam
waaronder het drietal optrad. Het Trio
B.M.T. was te engageren voor feesten
en partijen. Ook verenigingsavonden

vrolijkten de jongelui met cabaretliedjes
en voordrachten op. Hun werkterrein
lag vooral in de omliggende plaatsen,
maar toch ook wel in Gorinchem.
Bernard Mol, de zoon van Huib, was de
leider van het gezelschap. Op 7 maart
1931 bracht B.M.T. een
cabaretprogramma in Gambrinus en na
de pauze de komische eenakter Het
consigne is snorken.
Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan
gaf het Trio B.M.T. op 20 februari 1932
een voorstelling in Gambrinus, o.a. met

de zeer humoristische klucht Een dolle
vergissing en bal na. Een maand later
maakte het drietal de stap naar De
Doelen met een programma voor
werklozen en hun huisgenoten. Het was
crisistijd en daarom was de
toegangsprijs extra laag gehouden. Aan
de piano werd het trio bijgestaan door
de blinde pianist Ad van Gelder.
Een voorstelling van B.M.T. op 6 maart
1940 in Hardinxveld was het laatste
optreden waarvan gewag is gemaakt.
Verenigd Cabaret Gezelschap

Het Verenigd Cabaret Gezelschap,

bestaande uit de artistiek leider Karel
van Toor, de humorist Toon van Straten
en Jeanne Kuipers, trad voor het eerst
op in Gambrinus op 12 december 1931
met liedjes en de klucht Ik ben reuzeonschuldig, meneertje. Begin 1932
stond op het programma de
Gorinchemse revue Wat nou weer van

de hand van Van Straten, maar het is
twijfelachtig of deze revue doorgang
vond. Wel trad de groep eind maart op
met o.a. Van Stratens nieuwste
succesnummer De voetbalwedstrijd
Holland-België 4-1.

Opera
Maar liefs twee opera’s vonden in april
1880 opvoering in De Doelen. Dat was

een bijzondere gebeurtenis volgens een
journalist: “Zaterdag en Zondag |.l.
werden, in den Doelen alhier, twee
opera-voorstellingen gegeven,
voorzeker voor ons stedeke een zeer
ongewone gebeurtenis. Het gezelschap,
onder directie van de heeren E. Klüppel
en J. Rechtmann, dat reeds in vele
plaatsen van ons land lof en dank had
ingeoogst, heeft ons in kennis gesteld
met twee populaire opera’s: Martha en
Figaro s Hochzeit, of de kennis daarmede

hernieuwd. Natuurlijk schudden velen

twijfelachtig het hoofd, toen zij de
aankondigingen lazen - want eene
eenigszins redelijke opvoering op ons
klein tooneeltje, achtte men een
onmogelijkheid - daargelaten nog, dat
men zelfs in steden als Rotterdam geen
dragelijke opera in stand kan houden.”
Het publiek was lovend over de
uitvoeringen, maar de speelruimte
beperkt.
Na drie jaar was er weer een operauitvoering op het kleine toneeltje. Dit
keer was het Das Goldene Kreuz,
gecomponeerd door Ignaz Brüll en
opgevoerd door de Duitse Opera van
Rotterdam. Voor een opera leende het
podium van De Doelen zich niet en om
operaliefhebbers toch tegemoet te

komen, organiseerden Van Oosterwijk
en zijn opvolger geregeld
operaconcerten met gezongen
fragmenten.
Dat veranderde na de ingebruikneming
van De Nieuwe Doelen. Het bestuur van

de Nut-Kunstkring liet Operagezelschap
Forum op 2 november 1961 optreden
met Carmen van George Bizet. Met

grote letters stond boven de recensie:
“Stralende Carmen in Nieuwe Doelen;
voor het eerst opera in Gorinchem”. Het

was een schitterende voorstelling. Ruim
een jaar later volgde de opvoering van
Mozarts Cosi fan tutte door het
gezelschap Opera Piccola Amsterdam.
Hetzelfde gezelschap bracht later dat
jaar 1962 in hetzelfde theater Don
Giovanni van Mozart voor de
personeelsvereniging van De Vries

Robbé.
Bij gelegenheid van het eerste lustrum
van de Stadsgehoorzaal kwam Forum
met de opvoering van Don Giovanni.
Veel bijeenkomsten in de stad gingen
op die bewuste 12 februari 1966 niet
door vanwege de meer dan barre
weersomstandigheden, maar voor
Forum vormden die geen beletsel. Hute
Ravenswaaij schreef een lovende
recensie.

De opera’s vielen bij het publiek in de
smaak, maar het toneel van De Nieuwe
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Het OPEnRAamfestival,
Grote Markt, 2008

Doelen was te klein voor grote operavoorstellingen. Opvoering vonden Lucia
di Lammermoor van Donizetti, een
matig uitgevoerde Rigoletto van Verdi,
een paar uitvoeringen van De Barbier

van Sevilla, De Parelvissers van Bizet,
Het Liefdes-Elixer van Donizetti, de
vrolijke opera van Rossini De Zijden
Ladder en | Lombardi van Verdi. De vier
laatstgenoemde kwamen in 1981 tot
uitvoering, maar daarna kwamen

er

geen opera’s meer in de schouwburg.
Wel was er jaarlijks het Gorcums Operaen Operettekoor te horen; een volle
zaal luisterend naar de mooie
melodieën uit opera's.

een gemengd regionaal koor met ruim
50 enthousiaste amateurzangers en Erik
van Balen als dirigent. Het repertoire is
zeer gevarieerd, opera wordt
afgewisseld met vrolijke operette- en
bekende musicalnummers. Het koor
treedt regelmatig op in en buiten
Gorinchem.
Op 8 juni 2008 maakten de inwoners
van Gorinchem kennis met een wel heel
bijzondere opera. Op een overvolle
Grote Markt vond op zondagavond de
première plaats van het OPEnRAam
Concert Gorinchem. Opera vanuit de
open ramen en balkons rond de Grote
Markt veranderde het marktplein in een
openlucht concertzaal vol muzikale en
theatrale verrassingen. Bedenker en
regisseur van dit spraakmakende en
nieuwe concept was Roy Grünewald:

“het idee kreeg ik toen ik in Venetië
eens iemand piano hoorde spelen voor
een open raam.” Voor de productie
tekende In Extensio Creative Concepts.

Operette
Vrij geregeld kon men vroeger in De

Anita Heins en Jacco van

Doelen genieten van operettes. Zo

Renesse in Wiener Blut

bood het seizoen 1914/15 het
Hollandsch Operette Gezelschap van Nap
de la Mar met de succes-operette De
Boemelbaron van Walter Kollo, welke
later nog verscheidene keren was te
zien. Tijdens de kermis 1915 in de
Nieuwe Schouwburg Loge op het
Melkpad gaf het Wiener OperetteGezelschap een drietal operettes,
waaronder Die Lustige Witwe en Ein
Walzertraum.
De laatstgenoemde operette van Oscar
Strauss was tijdens de september

bij de Hoofdstadoperette.

kermis van 1929 een paar keer te zien in

de Grote Schouwburgloge op het
Melkpad. Het Nieuw Nederlandsch
Operette Gezelschap verzorgde de
opvoeringen. Dat was een buitenkans,
want het gezelschap was eigenlijk
gecontracteerd voor het Paleis voor
Volksvlijt in Amsterdam, maar dat werd
eerder dat jaar door brand verwoest.
Daardoor waren de artiesten
gedwongen naar wat anders om te zien
en dat werd de reizende kermis. Tien
jaar later was de operette Viola van H.A.
Ravenswaaij te zien, waarvoor Th. Breijs

de muziek had gecomponeerd. Ook Die
Csardasfürstin van Emmerich Kálmánn
kwam tot opvoering in Gorinchem,
maar van lieverlee waren operette-

uitvoeringen niet meer lonend in de
kleine zaal en moest men zich tevreden
stellen met verfilmde operettes.
De Nieuwe Doelen bood meer
mogelijkheden. Een week na de
opening bracht de Hoofdstad Operette
Wiener Blut voor een uitverkocht huis.
Door de mooie walsmuziek van Johann
Strauss was het ongetwijfeld de meest
feestelijke voorstelling van de
openingsserie. Hetzelfde gezelschap
bracht een jaar later Das Dreimäderlhaus
van Franz Schubert en In einer kleinen
Konditorei. De Hoofdstad Operette
voerde ook Frühling in Wien op, An der
schönen blauen Donau en Ein
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De cast van Goudsprookje s Tooverlied,
met op de voorgrond
vlnr de dirigent
Ch. van de Rosière,
de componist O. Ludwig,
tekstschrijver M.M. Koster
en D.J. du Croo, 1906.

Walzertraum. In 1969 gaf de Hoofdstad
Operette een drietal voorstellingen van
Die Csardasfürstin voor een uitverkocht
huis.
De voorkeur van de directeur van De
Nieuwe Doelen ging duidelijk uit naar
operettes, maar hij kreeg dan ook altijd
een volle zaal. In de volgende jaren
vonden steeds een of twee operetteuitvoeringen plaats, in veel gevallen
door de Hoofdstad Operette.
MacnieL M. Koster
Begin februari 1889 gaf de Gorinchemse
zangvereniging Euterpe een uitvoering
van de operette De Battis, een operette

in drie bedrijven van de hand van
Machiel M. Koster. Een jaar later was in
De Doelen de opvoering te zien van De
Ganzenhoedster, operette in drie
bedrijven. Het zangspel, een bewerking
van het sprookje door Koster, werd
uitgevoerd door de leerlingen van de
zangschool van H.L.A. Ludwig, die ook
de melodieën had gecomponeerd.
Het duo Koster/Ludwig kwam in 1899
met de allegorische operette Zijn
ldeaal, net als eerder met muziek van
de harmonievereniging Aurora. Bij de
kinderoperette Een dag Khalif, een vrije
bewerking van sprookjes uit Duizend en
één Nacht door P.A. Bruinsma, trad

Koster op als regisseur en Ch. van de
Rosière tekende voor de muziek. “De
jongeheer Hute Ravenswaaij” vervulde
hierin de rol van Ibrahim en ook C. de
Vries Robbé speelde en zong mee. Bij
de opvoering van Schinderhannes in
1904 met Gorcums Liedertafel De
Vereenigde Zangers had Koster de regie.
Tijdens de kermis van 1903 werd in
Gambrinus opgevoerd de operette-revue
Het Spook van de Visschersdijk, al weer
een product van Koster, met een orkest
onder leiding van de pianist H.D.
Nieuwenhuijzen jr.

Goud-sprookje s Tooverlied was de

volgende operette uit de pen van
duizendpoot Machiel M. Koster, welke
door O. Ludwig was getoonzet en
uitgevoerd door Caecilia s strijkorkest en
de leerlingen van Ch. van de Rosière.
In Rotterdam

ging in 1910 Kosters

operette De Gulden Gordel in première
met muziek van Th. Breijs. Op 3 mei
1911 kreeg het sprookjesspel een
opvoering in De Doelen en natuurlijk
onder regie van de samensteller. De
kostuums waren van de firma Koster,
zodat de maker toch eniq financieel
voordeel aan de productie had. Later
volgden nog uitvoeringen in 1915, 1917
en 1932.

JEANNE VAN ASSELT

Een jaar na de oorlog trad de
pianolerares Jeanne van Asselt op met
een muziekuitvoering van haar jeugdige
leerlingen. Het bleef niet alleen bij
piano, want in april 1949 richtte zij de
Gorcumse Zang- en Operettevereniging
op voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar.

Al in augustus zong het koor bij het 60jarig jubileum van De Bazuin. Op de
leerlingenavond in het Parochiehuis in
februari 1950 speelden de kinderen op
de piano, maar ter afwisseling voerde
het koor het sprookje Hans en Grietje
op, tekst en muziek van de
muzieklerares. Enkele maanden later
bracht de vereniging de operette Trovo
en de Indianen op het podium van De
Doelen.
Daarna kwam de kinderoperette Pepi,
de herdersjongen in productie,
geschreven en gecomponeerd door
Jeanne van Asselt. Deze operette werd
zes keer met veel succes in De Doelen
en De Kolfbaan opgevoerd en later nog
enkele malen. In dat zelfde jaar 1951
componeerde zij de muziek bij De
Legende van de Duivelsgracht van H.A.
Ravenswaaij, waaraan haar koor ook
meewerkte. Vervolgens voerde het koor
de jeugd-operette Sprookjes-Melodie
driemaal op in De Doelen in januari
1952.
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Operettekoor geschreven door G.H. van
Helden, terwijl Jeanne van Asselt voor
de muziek tekende. Een nieuwe vorm
van operette in een soort revuestijl
bracht het koor twee jaar later met
Circus-Fantasie, gemaakt door G.H. van
Helden en met muziek van M. van
Heelsbergen.
Weer deed de leidster van het koor van
zich spreken door de tekst en muziek te

G.H. van Helden,
samensteller van de
jeugd-operette De
Gouden Sleutel van het
Geluk en Jeanne van
Asselt, dirigent en
componist van de
melodieën, 1955.

leveren voor de operette De Prins van

In het kader van de volgende
Vakantiefeesten schreef H.A. Ravenswaaij de operette Het Geheim van de
Grootvizier. De bijbehorende muziek
componeerde Jeanne van Asselt, die
met het Gorkums Operettekoor ook bij
de opvoering was betrokken. Begin
volgend jaar kwam het koor met de
operette Mariëtta, geschreven en op
muziek gezet door de dirigente van het
koor, vijfmaal een uitverkochte
Doelenzaal.
In maart 1955 was De Doelen
gereserveerd voor twee uitvoeringen
van de operette De Gouden Sleutel van
het Geluk, speciaal voor het Gorkums

Napolita. Vier uitvoeringen in het
voorjaar 1958 in De Doelen en later nog
eens in het veilinggebouw. Bij het 10jarig bestaan van Gorkums Operettekoor
zorgde Van Helden voor de vrolijke
operette De Witte Gems, getoonzet
door Martin van Heelsbergen en
spelend in het Oostenrijkse Tirol.
Na tien jaar leiding te hebben gegeven
aan Gorkums Operettekoor verliet Jeanne
van Asselt Gorinchem. Op muzikaal
gebied betekende het een gevoelig
verlies voor de stad.

Musical
De eerste musical die in De Nieuwe
Doelen op de planken kwam was No, no
Nanette op 29 maart 1963. Er waren

wel eerder musicals te zien geweest,
maar dat waren verfilmde versies. No,
no Nanette was een uitvoering voor de
personeelsvereniging van De Vries

Robbé. Het was een goede voorstelling,
maar de jongste telg van het
schouwburgamusement kreeg slechts
een matig bezette zaal. Een volle zaal
trok Heerlijk duurt het Langst van Annie
M.G. Schmidt op 1 januari 1966, welke
musical na drie maanden Amsterdam
naar Gorinchem kwam. De voorstelling
was georganiseerd door de Stichting
Kunst en Kultuur. In april volgde nog een
uitvoering, weer met Conny Stuart,
André van den Heuvel, Leen Jongewaard
e.a.
November1969 bracht de opvoering van
de musical Kleine Parade naar het boek

voorstelling niet door. Daarna voerde
een Noorse schoolband met honderd
Amerikaanse studenten de musical The
Music Man op. De twee voorstellingen
in februari 1972 van En nu naar bed,
een muzikale komedie van Annie M.G.
Schmidt en Harry Bannink, waren snel
uitverkocht.
Ook de musical My Fair Lady was te zien
in De Nieuwe Doelen: driemaal in 1973
met John van Dreelen, Joop Doderer,
Jacco van Renesse en vele anderen. De
volgende musicals waren Irma la Douce

van Henriëtte van Eyk en geregisseerd

door Wim Sonneveld. De meeste
musicals hadden op het toneel meer
ruimte nodig dan De Nieuwe Doelen
beschikbaar had.
Februari 1971 vond de opvoering plaats
van de musical Hair met twee
uitvoeringen op één avond en twee
maanden later zou de rock-musical
Salvation komen, maar wegens het
godslasterlijke karakter ging de
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Mimi Crimi met Karin Bloemen en Sylvia
de Leur, Madame Arthur van Jos Brink en
Frank Sanders, Publiek van Seth
Gaaikema, Max Havelaar van Jos Brink,
Nonsens met Nelly Frijda, Sweet Charity
met Simone Kleinsma, Tsjechov met
Boudewijn de Groot, ze waren alle in De
Nieuwe Doelen te zien.
Een bijzondere musical werd op 27
augustus 1994 met verve opgevoerd:
Ellis in Theaterwonderland bedacht en
geschreven door de directeur van De
Nieuwe Doelen Roy Grünewald bij
gelegenheid van het 150-jarig bestaan
van het theater en zijn voorganger De

Musical The Wizz werd
in 2004 in de Nieuwe
Doelen door amateurs
uitgevoerd.

met in de hoofdrol Jenny Arean en Henk
van Ulsen, Wat een Planeet en Foxtrot,

beide van het duo Schmidt/Bannink,
Een kannibaal als jij en ik van Freek de

Jonge en Bram Vermeulen

en Kiss me

Kate van Cole Porter naar Shakespeare’s
De Getekende Feeks.
Musicals stonden meer en meer op het

programma

van De Nieuwe Doelen. Op

3 maart 1979 was de nieuwste musical
van Seth Gaaikema te zien, Swingpop

met Robert Long, Nelleke Burg en Lex
Goudsmit. Maskerade van Jos Brink, De
zoon van Louis Davids, Fien met
Jasperina de Jong en Gerard Cox,

Hadjememaar door Nooy s Volkstheater,

Doelen. Medewerking verleenden het
Gorcums Opera- en Operettekoor, De
Bazuin, Fred Delfgaauw, Ferdinand
Biesheuvel en nog vele andere personen
en groepen.
Voor musicals bestond steeds grote
belangstelling, logisch dat op het
programma van De Nieuwe Doelen
steeds musicals stonden ten koste van
opera en operette. In Lang Leve de

Opera, een musical vol humor en
romantiek, speelden Jasperina de Jong
en Lieuwe Visser, in Carmen naar de
opera van George Bizet Janke Dekker en
Joke de Kruijf en in Piaf, de musical was
de titelrol voor Liesbeth List

Naoorlogs theater in Gorinchem soor mari kant
Tijdens de oorlog werd Gorinchem nog
vaak bezocht door variété-artiesten die
revuetjes en amusementprogramma’s
brachten. Deze middagen en avonden
werden druk bezocht, men wilde toch
in deze donkere dagen wat vermaakt
worden.
Toon Hermans kwam als beginneling in
1943 al in Gorinchem spelen in de
vermomming van de Nederlandse clown
Buziau.

Later in dat jaar trad hij met het
gezelschap van Berry Kievits en Gerard
Walden op in een kleine revue in De
Doelen, en vanwege de spertijd begon
de uitvoering al om 19.30 uur.
Na de oorlog kwam het theater en
amusement weer op gang, eerst waren
er de bevrijdingsfeesten waar de vele
radioartiesten van weleer Gorinchem
aandeden met hun liedjes en acts.
Niet alle artiesten mochten meteen hun
kunnen laten zien, want degenen die
zich hadden aangemeld bij de
Kultuurkamer moesten als boete enkele
maanden wachten voor ze weer
mochten optreden. Maar zij die in de
oorlog ondergedoken zaten of niet
gewerkt hadden, begonnen weer met
volle moed en werden in reizende
programma’s geëngageerd.
Ook toneelgezelschappen werden weer
geformeerd en oude stukken werd

nieuw leven in geblazen, maar er
kwamen ook nieuwe stukken, die vaak
nog informatie gaven over de
oorlogsjaren. Zo speelde het ZuidNederlands Toneel het stuk OranjeHotel dat geschreven werd door N.N.
No.1057. “De auteur wenst bekend te
blijven onder het nummer, dat door
hem gedragen werd tijdens zijn
hechtenis in de S.S.-gevangenis te
Scheveningen”, meldde de krant.
Ook verdwenen oude vertrouwde
namen. Zo werd de Fritz Hirschoperette hernoemd tot
Hoofdstadoperette en het volkstoneel
van Herman

Bouber werd Het Nieuwe

Volkstoneel.
Een van de ouwe getrouwen, Heintje
Davids, die met haar man de
revueschrijver/journalist Philip Pinkhof
ondergedoken had gezeten, werd door
producent Bob Peters gevraagd om een
revue te beginnen. De oude grote
revues van voor de oorlog kwamen
echter niet meer terug. Heintje moest
steeds weer iets nieuws verzinnen om

aan het werk te blijven en zo verzon ze
toch steeds weer een afscheidstoer om
weer een seizoen te kunnen werken.
Willy Walden en Piet Muyselaar, alias
Snip en Snap, hadden in de oorlog
doorgewerkt, en zonder dat zij het
wisten had hun baas René Sleeswijk hen
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John Lanting in
Nee, schat nu niet.

opgegeven aan de Kultuurkamer.
Daardoor konden ze doorwerken, al was
het niet ‘s avonds, maar in een
matineevoorstelling.
Hun tekstleverancier Jacques van Tol
was in de oorlog lid geworden van de

N.S.B. en had teksten geschreven voor
het foute radioprogramma van Paulus
de Ruiter. Om die reden werd hij na de
oorlog gevangen gezet in een kamp in
Naarden. Dit kamp grensde aan de
achtertuin van René Sleeswijk en door
het gaas gaf hij nieuwe teksten en
liedjes die later in de revue werden
opgevoerd onder de naam Bert van
Eyck.
In De Doelen aan de Molenstraat
werden na de oorlog ook steeds meer
theatervoorstellingen gegeven. Jan
Nooy en zijn dochter Beppie Nooy
traden vele malen op in de stukken
Rooie Sien en De Jantjes. Ook het
serieuze toneel met Mary Dresselhuys
en Ellen Vogel bracht stukken met veel
succes en voor volle zalen.
Johan Kaart en Johan Boskamp kregen
de lachers op hun hand met de vele
Potasch en Perlemoer-varianten die ze
jaarlijks in De Doelen en later in De
Nieuwe Doelen brachten.
Met de komst van De Nieuwe Doelen
werden de theatervormen uitgebreid.
Sonia Gaskell kwam met haar ballet
naar Gorinchem, de Nederlandse Opera
kreeg de zaal vol, maar ook het cabaret
liep goed: Toon Hermans, Wim Kan en
Wim Sonneveld hadden altijd een volle
zaal.
Naar het serieuze toneel ging men in de

jaren zestig en zeventig nog wel en het
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gesubsidieerde toneel deed De Nieuwe
Doelen ook aan, zoals De Haagse
Comedie, De Nederlandse Comedie en
het Amsterdams Toneel gaven jaarlijks
menige voorstelling.
Tegenwoordig vult het cabaret in De
Nieuwe Doelen de meeste avonden. De
musicals van nu zijn te groot voor de
Nieuwe Doelen en naar toneelstukken
wordt bijna niet meer gegaan, laat
staan naar ballet, operette en opera.
Waar Jos Brink met zijn musicals, André
van Duin met zijn revues en John

Lanting met zijn Theater van de Lach de
zalen vol kreeg, zijn nu Youp van ‘t Hek,
Bert Visscher, Tineke Schouten en
Brigitte Kaandorp de publiekstrekkers.

Affiche Toon Hermans bij
Berry Kievits en Gerard
Walden in de revue.

Kees Versteeg
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covoretier

Ik deed altijd al graag stukjes en liedjes op

drie kwartier en zo ontstond mijn eerste echte

bruiloften. Die mogelijkheden waren er voldoende,

voorstelling. Die voorstelling gaat over

want ik kom uit een groot gezin. Dat leverde vaak

zwangerschap, geboorte en ook over sterven. Alle

leuke reacties op. Steeds vaker kreeg ik het gevoel

elementen van het leven komen langs. Ik benader

dat ik er meer mee wilde doen. Niet alleen voor

dingen op een humoristische, ludieke manier, maar

familie en vrienden, maar voor een groter publiek.

er zit ook wel een diepere, wat filosofische laag in.

Met muziek was ik al veel langer bezig. Ik zing en

Daar houd ik wel van. Ik heb de voorstelling

schrijf mijn eigen liedjes en speel piano en gitaar.

“Vroeger of later” ongeveer 30 keer gespeeld. Nu

In 2008 heb ik me aangemeld voor het

werk ik aan mijn tweede voorstelling met de titel

cabaretfestival Kleinzalig in Zwolle. Er was eerst een

“Mooi is anders”,

voorronde, daar deed ik een stukje cabaret en dat

Op 16 april van dit jaar trad ik op in de Til in

sloeg wel aan. Daarna mocht ik door naar de finale

Giessenburg. Daar waren 360 mensen. Ook heb ik

verlegen. lets voor

met nog drie andere kandidaten. Die finale was in

opgetreden op grote georganiseerde

publiek doen vond ik heel

een theater in Zwolle. Het winnen van de juryprijs

cabaretavonden, waar dan ook anderen optraden.

“Ik was als kind heel

eng. Ik weet nog dat ik

opende voor mij deuren naar andere gelegenheden

Bijvoorbeeld in Barneveld, daar stond ik voor een

op de basisschool een

om op te treden. Pas door veel op te treden kun je

zaal met 600 mensen. Daar geniet ik echt van, dat

leren en je ontwikkelen.

grote publiek.

Bloednerveus was ik voor die finale, dat weet ik nog

Ik ambieer een fulltime baan als cabaretier, maar er

goed. Maar ook tijdens de eerste voorstellingen

is ook iets wat me daarin weerhoud. Dezelfde

daarna. Als ik nu het podium op kom, ben ik niet

voorstelling honderden keren spelen, daar zie ik

meer zo zenuwachtig als in het begin. Natuurlijk

toch wel een beetje tegen op. Veel optreden dooft

ben ik vooraf nog wel gespannen. Maar dat is een

wellicht mijn creativiteit. Vooral het schrijven en

gezonde spanning. Dat heb ik ook nodig om me

bedenken van nieuwe dingen zijn voor mij

goed te kunnen concentreren.

aantrekkelijke kanten van het cabaretier zijn.

keer een spreekbeurt
moest doen. Echt
doodeng.”

Ik werk deels via een impresariaat. Dat was ook
gekoppeld aan het winnen van die prijs. Van daaruit
kreeg ik een aantal optredens, maar ook wat
begeleiding. Er wordt nu ook gewerkt aan een
theatertour met nog twee andere cabaretiers, of
twee acts. Dat betekent dat ik dan meer ga
optreden.
Het programma dat ik in Zwolle speelde duurde
slechts 20 minuten. Later heb ik het uitgebreid tot

Teun

Koster

oud-bestuurslid van De Nieuwe Doelen en artiest

Ik was een jaar of tien toen ontdekt werd dat ik een
mooie stem had. Ik kreeg allerlei uitnodigingen om

uitzending.
Achttien jaar heb ik gespeeld bij Cabaret de

te komen zingen. Dat resulteerde erin dat ik in een

Speeldoos in Gouda en ook bij de Goudse Revue. Bij

orkestje, de Maluku Hawaïans terecht kwam.

Unitas heb ik vanaf 1958 meegedaan met de revue.

Vlak voor ik in militaire dienst ging heb ik een

Alleen die van 1998 heb ik gemist.

zangconcours in Amsterdam gewonnen, bij Rutex.

In 1982 speelde ik tijdens de manifestatie “Gorcum

Annie de Reuver zat in de jury. Ik was daar onder

600 jaar stad” Otto van Arkel. Dat viel me tegen, ik

valse voorwendselen door een vriend naar toe

was er niet het type naar. Ik moest bijna iedere dag

gelokt. Ik wist absoluut niet dat ik daar zelf moest

ergens opdraven en steeds weer iets origineels

zingen. Vijf avonden lang moest ik terugkomen en

bedenken. Dat vond ik erg lastig.

18

iedere keer werd ik eerste. Uiteindelijk won ik het
concours. Hierdoor heb ik nog een maand in een

Rond die tijd ben ik ook lid geworden van het

“Ik denk dat niemand

nachtclub gezongen. Maar dat hield ik niet vol,

bestuur van De Nieuwe Doelen. Twee jaar geleden

mijn artiestenkant kent

want daarnaast had ik een volledige baan.

ben ik er, na 26 jaar, mee gestopt. Eind jaren tachtig _ in Gorinchem, want ik

In dienst deed ik mee bij het RAO Variété. Artiesten

werd de schouwburg geprivatiseerd. Ik dacht toen

heb me hier nooit

mochten na afloop van de diensttijd hun vak

aan Arjan van Dijk en heb contact met hem

geprofileerd als artiest.

voortzetten in dat variété. Dat heb ik een jaar

gezocht. Ik had wel eens bij hem opgetreden. Maar

Maar het is een

gedaan. Frans van Dusschoten en René van Vooren

dat is een fiasco geworden. Die man heeft het

ontzettend leuke hobby.”

waren de conferenciers van dit gezelschap. In een

vreselijk onderschat. Hij had ontzettend veel

jaar tijd speelden we 168 voorstellingen. Ik heb alle

verstand van show, maar zakelijk had hij echt een

kazernes van Nederland gezien. Door het RAO

ander nodig. Het heeft scheppen met geld gekost.

Variété kwam ik in contact met Cees de Nijs die in

Veel plezier heb ik beleefd aan de

het orkest speelde. Jaren later kwamen we elkaar in

programmacommissie die jarenlang bestond.

Gorinchem weer tegen. Cees had hier een café. Ik

Bestuursleden bezochten dan, in verband met de

heb daarna nog veel met hem samengewerkt in

samenstelling van het nieuwe theaterprogramma,

verschillende orkestjes.

voorstellingen in het hele land en rapporteerden
daarover aan de directeur. Bijna ieder weekend was

Ik kreeg een aanbieding van Kees Schilperoort om
mee te doen met de Boer Biet Show van Gait Jan
Kruutmoes. Dat was een avondvullend programma
met o.a. een Big Band. Ik had daarin mijn eigen
kwartiertje en kondigde ook dingen aan. ledere
week was ik wel te horen in een of andere radio

ik daarvoor met mijn vrouw wel een avond op pad.
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in Gorinchem

FILM ALS KERMISVERMAAK
“Het grootste succes van den laatsten

tijd is zeer zeker de kinematograaf. Dit
wonder van uitvinding, hetwelk ook
hier vertegenwoordigd is in het grand
théâtre Edison, had gisteren veel
bekijks. Wij kunnen een bezoek zeer
aanraden. Voor hen die nimmer iets
dergelijks gezien hebben, is het niet te
begrijpen, dat alles op de fotografiën
zoo leeft. Men ziet o.a. eene volle
kermis, voorbijstoomende spoortreinen,
landelijke tafereelen, gevechten, een
aankomende spoortrein met al zijn
beweging, als het uitstijgen der
passagiers, het lossen der goederen,
kortom men ziet hier in miniatuur al de
drukte van een groot station”.
Deze woorden van een verslaggever
staan in een plaatselijke krant van 18
november 1897. Toch betrof dat niet de
eerste filmvoorstelling in Gorinchem. Al
een jaar eerder waren op de kermis
“Levende beelden, weergegeven door
den kinematograaf” te zien geweest.
Bewegende beelden via een
cinematograaf geprojecteerd op een

doek, dat was iets nieuws. Eerder dat
jaar was in Amsterdam voor het eerst in
Nederland een filmvoorstelling gegeven
en nauwelijks acht maanden later
konden de kermisgangers in Gorinchem
zich vergapen aan deze nieuwste

vinding. Dat was nog eens iets anders

dan statische beelden via de
toverlantaarn, de episcoop of de
epidiascoop, waarmee men het
voorheen moest doen. Veel ophef werd
er overigens niet over gemaakt; op de
advertentie na zwegen de kranten over
dit fenomeen. Het valt dan ook te
betwijfelen of de Gorinchemers direct
warm liepen voor de nog in de
kinderschoenen staande film. De
inwoners van Utrecht, waar de

exploitant met zijn theater vervolgens
heen ging, lieten het in elk geval
massaal afweten.
De exploitant was Christiaan Slieker, die
met zijn Grand Théâtre Edison op 21
november 1896 naar de kermis in
Gorinchem kwam. Hij had de
Botermarkt achter het stadhuis als
standplaats voor zijn theater
toegewezen gekregen. Slieker was een
Friese kermisexploitant die het land
door reisde met attracties en er als de
kippen bij was als iets nieuws zich
aandiende. Twee jaar eerder stond hij al
eens op de kermis in Gorinchem met
een hengeltent, aangeprezen als
‘vischvermaak’.
Na zijn weinig succesvolle start in 1896,
was hij een jaar later weer op de kermis
te vinden met zijn ‘levende beelden’, nu
met meer succes zoals de verslaggever

Nieuw.
opmerkte. De tent stond toen op de
Kalkhaven. Hij bood een actueel
programma, filmopnamen van
oorlogscorrespondenten die op de
slagvelden hun werk deden, zoals “De
oorlog van Griekenland en Turkije. Het
bestormen van de vesting Thessalie
enz.”, maar hij toonde ook
opwekkender beelden. Oorlogstaferelen
zouden veelvuldig het filmdoek kleuren
en via modernere technieken tot in de
huiskamers worden gevoerd.
Het jaar daarna was het niet Slieker,
maar de filmpionier Henri Grünkorn die
met een cinematograaf op de

Kalkhaven stond. Zijn programma trok
veel publiek en geen wonder, want hij
liet filmbeelden zien van de inhuldiging
van koningin Wilhelmina drie maanden
eerder in september 1898, compleet
met de rijtoer door Amsterdam. Die
rijtoer van de jonge vorstin in de
Gouden Koets, het geschenk van de
bevolking van Amsterdam, kregen de
kermisgangers te zien. ‘s Middags
waren er voorstellingen voor kinderen
met o.a. Aladin met zijn wonderlamp.
De kinderen uit de diverse weeshuizen
mochten van de loge Orde en Vlijt gratis
een filmvoorstelling bijwonen, maar het
bestuur van het Diaconie Armhuis wees
de uitnodiging af, vermoedelijk
vanwege de herkomst van de invitatie.

Grand

Nieuw.

Théâtre

Nieuw.

EDISON.

Grootste Succès der 19e Eeuw.

Voor het eerst in Gorcum gearriveerd.

STANDPLAATS BOTERMARKT
achter het STADHUIS.

ME

EDISON'S

LEVENDE

IDEAAL

WK

BEELDEN

weergegeven door den KINEMATOGRAPH.
(Vinding van de Heeren L, & A, LUMIÈRE uit Lyon.)

Series

Photografische

Momentopnamen

worden

op Natuurlijke

Grootte in al hun Kleurenpracht met kolossale snelheid weergegeven,

zoodat Straattooneelen, Watervallen,

Stadsgezichten, Komen.

en Gaan van Sneltreinen enz, natuurgetrouw worden weergegeven.

Per minuut worden voor het oog 900

{Komt dit zien en ge staat verwonderd,

Photografien voorbijgevoerd.|

Tijdens de kermis van 1899 stond op de
Kalkhaven de tent van H. Feij met een
verbeterde cinematograaf. Feij
beschikte over een omvangrijk arsenaal
films: de Boeren in Transvaal, Dreyfus,
de inhuldigingsfeesten in Amsterdam,
bezoek van de koningin aan Rotterdam,
een stierengevecht en nog veel meer.
Bovendien bracht hij iets heel
bijzonders: “Er zullen verschillende
zelfopnamen uit de stad Gorinchem
vertoond worden, waarbij honderden
stadgenooten duidelijk te herkennen

gl

lden. |

Aankondiging van de
allereerste filmvertoning
in Gorinchem,

1896.
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zijn.” Als dat geen trekker was! Zijn tent
zat dan ook steeds tjokvol, want men
hoopte zichzelf in schokkerige
bewegingen op het doek te zien, zoals
in oude films gewoon was.
Het projecteren van filmbeelden
verkeerde nog in een experimenteel
stadium, maar de techniek stond niet
stil. Tijdens de kermisweek van 1900
stond voor de HBS de tent van H.
Hommerson met o.a. filmbeelden van
de aankomst van de hertog van
Mecklenburg-Schwerin, de verloofde
van koningin Wilhelmina. Hommerson
maakte gebruik van een apparaat dat
niet te vergelijken was met het toestel
dat in De Doelen was gebruikt, zoals hij
fijntjes bekend maakte in zijn
advertenties. In de nabijheid - op de
Kalkhaven - had concurrent Gubbels zijn
tent opgeslagen en ook hij vertoonde
“Geen stilstaande platen van Z.H.
Hendrik van Mecklenburg-Schwerin met
H.M. Koningin Wilhelmina, maar alles
beweegbaar.” Dat moest de kijklustigen
lokken naar zijn tent. De pers was
lovend over de programma’s en vooral
over de onderkomens: “De directiën
hebben voor een nette en zindelijke
tent gezorgd, zoodat ieder een kijkje
aldaar wordt aangeraden.”
Tenten met geprojecteerde filmbeelden
als attractie ontbraken op enkele

uitzonderingen na nooit op de kermis
en doorgaans met een standplaats in de
Bovenstad. 1902 bracht weer iets
nieuws op dat gebied: een nieuwe
vinding, de sprekende bioscope. De
gebroeders Alber maakten daarvoor
gebruik van een uitvinding van Louis
Lumière. Te zien waren Alibaba en zijn
40 rovers, bezoek van Zuid-Afrikaanse
generaals aan Den Haag en Arnhem,

een brand in Rotterdam en nog veel
meer. De standplaats was de Kalkhaven
en een jaar later stond daar
Hommerson met zijn Sprekende Electro
Biograph, het nieuwste van het
nieuwste, zonder flikkerende beelden.
Op het repertoire stonden o.a.

Robinson Crusoë en de Verloren Zoon
en als kindervoorstelling Assepoetster.
De exploitanten van filmbeelden op de
kermissen probeerden elkaar de loef af
te steken. In 1904 kwam W. Lohoff met
zijn Grande Cinematographe naar
Gorinchem. In zijn verwarmde tent
vertoonde hij: Het Uitgaan van de
Groote Kerk te Gorinchem op Zondag
13 Nov. En dan te bedenken dat de
kermis werd gehouden van zondag 13
tot en met maandag 21 november. In
De Doelen en cafés begonnen de
voorstellingen al op zondagavond, maar
de kermismensen openden hun tenten
pas op maandag. Dan waren dus de

kerkgangers bij het verlaten van de
Grote Kerk - heet van de naald - op het
witte doek te zien en dat zal
ongetwijfeld veel vrome kijkers hebben
gelokt.
Hommerson, die een week eerder in De
Doelen was geweest, liet toen weten

niet op de kermis te staan, maar het
jaar daarna was hij weer wel van de
partij. Toen toonde Hommersons

Bioscoop de onuitputtelijke
kwajongensstreken van De Nieuwe
Loopjongen van Gorinchem, maar het
valt natuurlijk te betwijfelen of het
werkelijk een plaatsgenoot was die
figureerde. Toch liet Hommerson ook
opnamen

zien van Gorinchemse origine

van een jaar eerder, zoals de stadstypen
Oppie, Gekke Aai en Ant Schalk die de
uit Amerika overgewaaide cake walk
dansten. Dit zullen geen verheffende
beelden van de stumperds zijn geweest.
Niet alles was in zwart-wit te zien, want
hij maakte ook gewag van beelden in
kleur.
Hommerson et Fils, zoals de
filmexploitanten zich tijdens de kermis
van 1906 presenteerden, stonden toen
gewoontegetrouw op de Kalkhaven. Op
het programma van hun elektrische
bioscoop stond o.a. De
Rooverhoofdman van Köpenick en Een
Reisje per ton van Gorinchem naar

Hardinxveld. Het laatstgenoemde
onderdeel roept wel vraagtekens op,
maar jammergenoeg is niet bekend wat
het reisje inhield.
Ook de jaren daarna ondernamen de
Hommersons steeds de reis naar
Gorinchem met hun Grand Theatre
Moderne Electro Bioscope, zoals de heren
het officieel aankondigden. In 1908
brachten zij De Fabrieksbaas op het
witte doek, dat vijf jaar eerder door
Willem Hart als toneelstuk was
opgevoerd. Een jaar later toonden ze
opnamen

van Jeanne Bourgeois (1875-

1956), beter bekend onder haar
artiestennaam Mistinguett.

In 1910 lukte het Alex Benner eindelijk
een plaats te verwerven op de kermis.
Andere jaren gaf hij voorstellingen in De
Doelen, maar nu stond hij met zijn
‘prachtvol Bioscoop Theater’ op de
Kalkhaven. Benner beschikte over heel
wat films, o.a. opnamen van Jan
Olieslagers, de Belgische luchtvaartpionier die een maand eerder zijn
kunsten in Nijmegen had vertoond. Op
het programma stonden ook films in
kleur van de opera De Troubadour en
van het drama De Twee Weezen, dat al
zo dikwijls als toneelstuk was te zien
geweest. De tijd van in scène gezette
films moest nog komen. Zoals
gebruikelijk bij stomme films gaf

> 117

118 <

Ramp van de Titanic, waar bijna 2000
menschen om het leven kwamen.
Natuurgetrouwe nabootsing van de
ramp van het grootste zeevaartuig, dat

Aankondiging van de
film tijdens de kermis
in 1912 over het
vergaan van de Titanic.

ooit bestaan heeft”. Verder stonden

iemand onderwijl toelichting en klonk
begeleidende viool- en pianomuziek.
De firma Hommerson liet in november
1911 per advertentie weten, dat de
kermis het dat jaar zonder vertoning
van films moest doen. Inderdaad stond
er geen bioscoopexploitant, maar
Hommerson gaf wel voorafgaande aan
de kermis filmvoorstellingen in De
Doelen. In 1912 was Hommerson et Fils
weer present, nu met een plaats achter
het stadhuis op de Botermarkt. De
getoonde films waren zeer actueel: “De

grote veldslagen op de Balkan op het
programma en natuurlijk ontbraken de
komische films niet, want gelachen
moest er ook. De Titanic verging in april
1912 en al in november was er een film
van te zien, een bescheiden film die niet
kan worden vergeleken met de
succesvolle film van James Cameron,
welke 85 jaar later de bioscopen zou
veroveren. De voorstellingen vonden
plaats in het verplaatsbare
zomertheater met 500 zitplaatsen; daar
kon De Doelen niet tegenop!
De Hommersons deden goede zaken.
De voorstellingen waren steeds
uitverkocht. De als een prachtfilm
aangeprezen rolprent van de Titanic
was een geweldige trekker. De
toeschouwers beleefden de ramp als
het ware aan den lijve.
Tijdens de kermis van 1913 vertoonde
Hommerson de indrukwekkende film
Laatste dagen van Pompei, een 2'/> uur
durende film over Pompeï, dat in het
jaar 79 door een uitbarsting van de
Vesuvius ten onder ging. Zoals te doen
gebruikelijk werd tijdens de voorstelling
een toelichting bij de beelden gegeven

door een explicateur, destijds een
onmisbare figuur.
Vanwege de ernstige tijdsomstandigheden besloot de gemeenteraad van

Aankondiging van de
filmvertoning De laatste
dagen van Pompei door
Hommerson’s Bioscope,

Gorinchem in 1914 de kermis te laten

1913.

vervallen. Ondanks een tegenstribbelende wethouder Biegel ging het
volgende oorlogsjaar de kermis wel
door, maar bewegende beelden
ontbraken, afgezien dan van een
poppenkast. Inmiddels waren er in de
stad geregeld bioscoopvoorstellingen te
zien en hielden de kermisklanten met
films het voor gezien.
FILM

IN

DE

BIOSCOOP

“Het is een algemeen bekend feit, dat
over geheel Nederland de Bioscoop
Theaters als paddestoelen uit den grond
schijnen te rijzen en dat de invloed, die
over het algemeen door deze Bioscoop
Theaters wordt uitgeoefend op z'n
zachtst uitgedrukt niet heel gunstig is.
Van verschillende kanten zijn er van
ernstige mannen

en vrouwen

in

Nederland stemmen opgegaan tegen

dit ‘Bioscoop gevaar’ en personen van

allerlei gezindte, die het wel meenen
met ons Nederlandsche volk, dringen er
op aan, dat een dam wordt
opgeworpen tegen den heilloozen
stroom van verkeerde films, die
vertoond worden.”

Deze vermanende woorden kregen de
lezers van het Advertentieblad van 22
november 1912 voorgeschoteld. Het
was het Leger des Heils dat stelling nam
tegen ‘verkeerde films’ en zelf
filmvoorstellingen ging organiseren
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voor jong en oud. Er werden opnamen
getoond van o.m. de begrafenis van
William Booth, de stichter van het Leger
des Heils, die drie maanden eerder was
overleden. Het waren “prachtige films
die met zorg gekozen zijn, sommige

humoristisch, doch niet één die
aanstootelijk is.” Naast deze ‘levende

beelden’ werden ook ‘stille beelden’ in
schitterende kleuren geprojecteerd,
waarbij meerstemmige liederen werden
gezongen. Voor deze bijeenkomsten
was de zaal van De Doelen afgehuurd.
In die zaal waren al veel eerder films
vertoond, want de eigenaar Van
Oosterwijk zag wel toekomst in
bewegende beelden. Hij haalde in het
voorjaar van 1899 H. de Leeuw met zijn

Royal Bioscope naar De Doelen voor een
avondvoorstelling en ‘s middags een
kinderprogramma. Het resultaat was
echter niet geweldig, want slechts
weinigen bezochten de
avondvoorstelling en dat ondanks de
lage entreeprijs van slechts 25 harde
centen. Vijf maanden later vertoonde
Alex Benner met zijn Royal Bioscope
Electriek in De Doelen een film over de
geruchtmakende affaire Alfred Dreyfus,
de joods Franse officier die op valse
gronden tot levenslange
gevangenisstraf was veroordeeld, maar
die uiteindelijk zijn vrijheid herkreeg.

Van de opzienbarende zaak Dreyfus, die
naar het Duivelseiland was verbannen,
toonde Benner in De Doelen
levensgrote filmbeelden, het hele
proces van de aanvang in 1894 tot zijn

invrijheidstelling op 19 september 1899.
De affaire sprak enorm tot de
verbeelding; nog geen maand later
voerde Willem Hart sr. op de kermis
Dreyfus, de Martelaar van het
Duivelseiland als toneelstuk op, gevolgd
door nog een actuele zaak: Oom Paul of
de Helden van Zuid-Afrika. Oom Paul,
de koosnaam van Paul Kruger, was de
leider van de Boeren in Zuid-Afrika
tijdens de opstand tegen het Britse
bestuur en de eerste president van de
Zuid-Afrikaanse Republiek.
Benner gebruikte voor de aandrijving
van zijn apparatuur een

‘electriceermachine’ en die stond
opgesteld in de tuin van De Doelen,
waar een ieder het apparaat kon
bewonderen.
Een jaar later gaf C. Gubbels Tewe in
oktober op drie avonden in De Doelen
steeds drie wisselende voorstellingen
van een uur. Hij prees zijn American

Biograph Royal trots aan als: “een
uitvinding van den grooten Herman
Castler te New-York, zijn ideaal bereikt
door het daarstellen van levend
levensgroote, als ‘t ware bezielde

Photografieën, zonder schitteren. Niet
te verwarren met Kinematograaf of
Bioscope, die steeds schitteren en de
oogen onaangenaam

aandoen.”

De

presentator beschikte over een breed
scala filmbeelden, waarin die van de
koningin en van de Zuid-Afrikaanse
oorlog natuurlijk niet ontbraken. Hij
bood steeds een variabel programma
om zoveel mogelijk kijkers te trekken
en onderwijl liet hij klanken van een
concertorgel horen.
Op 13 en 14 oktober 1901 gaf de EtheraBioscope van L.A. Müller in De Doelen
telkens vier avondvoorstellingen van
bijna een uur van de bekende
Passiespelen in Oberammergau. Het
programma bestond uit 15 taferelen en
na elke scène werd grammofoonmuziek
ten gehore gebracht. Eerste rang 50
cent, 2de rang een kwartje en op het
balkon 15 cent.
Precies een maand later waren er weer
filmvoorstellingen. De onderneming
was in handen van F. Keijzer, die met
zijn 1ste Amsterdamsche Elektro-Oxygene
Bioscoop-, Biograaf- en Sciopticon-

combinatie in De Doelen
filmvoorstellingen gaf. Hoewel Keijzer
zich presenteerde als volkszendeling,
bood hij geen religieus programma,
maar het waren wel films “voor elkeen
ook voor Christenen om genotvol en

passend te genieten”; entree 15 cent.

Als lokkertje kreeg in elke
avondvoorstelling een der bezoekers
een kostbaar remontoir horloge ter
waarde van f 10. In januari 1902 kwam
Keijzer op veler verzoek weer naar De
Doelen voor het geven van een paar
voorstellingen. Het programma was nu
uitgebreid met wedrennen in het
Amsterdamse Vondelpark en natuurlijk
ontbrak de koningin in de Gouden
Koets niet, evenals de oorlogsbeelden
van een correspondent in Transvaal. De

toegangsprijs bleef gelijk, maar nu geen
horloge als trekpleister, doch 15
kostbare boeken.
Het neusje van de zalm kwam op 31
maart en de volgende twee dagen naar
Gorinchem. De firma Alber en Basch gaf
in de zaal van De Doelen een serie
voorstellingen met de recent
uitgevonden ‘sprekende bioscoop’. Per
avond drie voorstellingen en ‘s middags
twee voor kinderen. Vertoond werden
o.a. de opera Faust, Carmen en het
lachsucces: een Rotterdamse kermisnacht en alles levend èn sprekend. In de
pers verschenen lovende woorden: “De
sprekende bioscoop, die vanaf
Maandagmiddag alhier vertoond zal
worden in de Doelen, moet wel de
moeite waard zijn, eens te bezichtigen.
De verbinding van de uitvindingen van
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Edyson en Lumière, wordt hier voor de
eerste maal in ons land vertoond. (…)
De phonograaf geeft een sterk geluid,
waarvan vooral de muziekstukken mooi
zijn. Ook de samenwerking van
phonograaf en bioscoop is verrassend.
Deze vinding kan een concurrent
worden voor de café chantants.”
Ook Gambrinus pikte een filmgraantje
mee. Op 9 april 1902 kwam het Variétéen Operetten Gezelschap van Henri ter
Hall met een programma waarin ook
‘Levende Photografiën’ waren verwerkt.
Het zwaartepunt van de voorstelling lag
echter bij de opgevoerde revue Het
einde der eeuw.
De laatste week van oktober 1902
bracht weer een filmprogramma in De
Doelen met o.a. beelden van de
begrafenis van Emile Zola en een film
over het leven van Jeanne d'Arc. Een
jaar later lokte Lohoff s wereldberoemde
Grand Cinematograph belangstellenden
naar De Doelen. Een stoommachine

zorgde voor de aandrijving van de
apparatuur, want elektriciteit was nog
niet tot Gorinchem doorgedrongen.
Vertoond werd o.a. een film over
Alibaba en zijn rovers met balletten,
misschien wel dezelfde film die een jaar
eerder tijdens de kermis te zien was.
Eind oktober 1904 liet de directie van
Hommerson bekendmaken niet op de

kermis te zullen staan, maar met de
‘sprekende en zingende electro
biograph’ naar De Doelen te komen en
met de mobiele ‘opnaammachine’ in de
stad te filmen. Wat kregen de
Doelengangers te zien: het uitgaan van

de RK. kerk aan de Haarstraat en de
dansende stadstypen Ant Schalk, Gekke
Aai en Oppie. De vreemde capriolen van
deze lieden zullen ongetwijfeld op de
lachspieren hebben gewerkt, maar wat
te denken valt bij “Ant Schalk danst
heelemaal alleen tegen een blauwe
steen” is wel erg cryptisch.
In oktober 1905 trokken de films van
Alex Benner weer volle zalen van De
Doelen. Geen wonder, want de
bezoekers waren natuurlijk benieuwd
naar Het paleis Duizend en één Nacht,
om over de lachwekkende verrichtingen
van Tante Kaatje op de fiets, maar te
zwijgen. Ja, ja, tijdens een

filmvoorstelling moest er worden
gelachen, want bij De Lilliputtersdans
en De 2 Vagebonden zal dat
ongetwijfeld ook het geval zijn geweest.
Toen Tewe s Electro Bioscope Parisienne
in april 1906 gedurende vijf avonden
bezit nam van De Doelen, bood zijn
programma zowel een lach en een
traan: Vreeselijke Ramp in de Kolenmijn
te Courrières, waarbij honderden
menschen het leven lieten, maar ook

Een boertje voor het eerst in de stad
Parijs en het lachsucces De twee
jeugdige Vagebonden. Ondanks de
goede explicateur en het pianospel, was
de zaal steeds matig bezet. Wel klonk
een daverend applaus na elk nummer,
zoals in de begintijd van de film
gebruikelijk was.
Films van W. Lohoff waren zowel in De
Doelen als in een kermistent te zien
geweest. In februari 1907 bezocht hij
met zijn apparatuur gedurende vijf
dagen De Doelen. Een verslaggever van
de krant had een gezellige avond:
“Zondagavond zagen wij o.a. De droom
van een kunstenaar, De stakende
dienstmeisjes en de kapitein van
Köpenick, alias kapitein Krombeen, om
van andere interessante nummers

niet

te spreken.”
In de stad werd voor filmvoorstellingen
steeds op ruime wijze reclame
gemaakt. Grote advertenties in de
nieuwsbladen kondigden de
programma’s in grote opmaak aan.
Bovendien lieten de redacties zich ook
niet onbetuigd: “Wie nu het
allermooiste wil zien, wat er op het
gebied van kinematografie te zien valt,
verzuime niet een bezoek te brengen
aan de Doelen, waar sinds gisteravond
Alex Benner’s Bioscope voorstellingen
geeft, zoo mooi als het maar kan.

Niettrillende beelden, goed
aanpassende muziek, een juist gezegde
uitlegging van het voorgestelde ziedaar de drie hooggestelde eischen,
waaraan deze uitvoeringen ten zeerste

voldoen.” Het nog niet zo erg verwende
publiek anno 1907 werd warm gemaakt
voor de film en die had in de eerste tien
jaren toch al een hele ontwikkeling
doorgemaakt. Inmiddels hadden de
trillerige projecties plaatsgemaakt voor
meer rustige beelden op het filmdoek.
In de volgende jaren kwam Benner
geregeld met zijn filmapparatuur naar
De Doelen en steeds weer met een

ander programma. Het publiek wist het
gebodene te waarderen, zoals de altijd
volle zalen aantoonden. Wie wilde nu
niet getuige zijn van het bezoek van de
koningin met haar gemaal aan Zeeland,
van een automobielwedstrijd in Dieppe,
een reis naar Zwitserland, van een

wedstrijd van fanfarekorpsen,
afgewisseld met humoristische filmpjes.
De fanfarefilm moet wonderlijk zijn
geweest, want de spelende en
marcherende muzikanten werden
begeleid door marsmuziek, ten gehore
gebracht door de pianist W.
Heukeshoven.
In het verzuilde Gorinchem was het
Leger des Heils het eerste geestelijke
genootschap, dat gebruik maakte van
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de film om zijn missie te verkondigen.
Dat vond natuurlijk niet plaats op zoiets
profaans als de kermis, maar in de
afgehuurde Doelenzaal. Voor het eerst
gebeurde dat begin 1906 en later dat
jaar spoedde de Bioscope Brigade van
het Leger des Heils zich nogmaals naar
Gorinchem, evenals in maart 1907. Toen
kwam het karakter van het programma
aan het licht: “De Levende Beelden, die
zullen worden vertoond, zijn van streng
zedelijken aard. Sommige zijn
onschuldig humoristisch, andere
aangrijpend ernstig.” De concurrentie

keek op die programma’s neer, omdat
tussendoor veelvuldig stilstaande
beelden werden vertoond.
Bioscope Excelsior zou op 6 januari 1909
naar De Doelen komen met een als een
‘Christelijke Bioscope-avond’
aangekondigd programma met als
hoofdnummer levende beelden van de
Passiespelen in Oberammergau. Van
kerkelijke zijde was hiertegen geageerd.
Een predikant had zelfs van de kansel
zijn toehoorders opgeroepen zo’n ‘godontheiligende’ film niet te gaan zien.
Vervolgens verbood burgemeester De
Bruyn de voorstelling, welke vorm van
censuur weerstand opriep bij de pers.
Hetzelfde onderwerp was overigens al
acht jaar eerder in dezelfde zaal te zien
geweest en drie jaar later werd een film

van de Oberammergauer Passiespelen
in De Kolfbaan vertoond, maar of het
dezelfde rolprent was, valt niet meer na
te gaan. Er was in elk geval geen
burgemeester die een verbod oplegde.
De Vereeniging tot viering der Koninklijke
Feestdagen op een terrein in de Bovenstad
had voor Koninginnedag 31 augustus
1910 een bioscoopvoorstelling
georganiseerd op de Kalkhaven.
Vanwege de weersomstandigheden
werd de voorstelling door de Eerste
‘s Graven-haagsche Bioscope-Company
een avond uitgesteld, maar toen vond
voor het eerst in Gorinchem een

filmvoorstelling in de openlucht plaats.
Duizenden stadgenoten waren op deze
gratis voorstelling afgekomen en tot
slot zagen zij de grote portretten van
de leden van de koninklijke familie op
het witte doek. Voor velen zal dit de
eerste kennismaking zijn geweest met

de film.
De film trok meer en meer publiek,
logisch dat er dan steeds meer
voorstellingen kwamen; het was
dringen geblazen op de filmmarkt. In
het jaar 1911 kon men in februari in De
Doelen films van Benner zien, de
volgende maand vertoonde de American
Bioscope films in Gambrinus, in juli
kwam Bioscoop Union naar Gambrinus,

op 31 augustus was de Kalkhaven weer

het terrein van een openluchtvoorstelling, in september waren in
Gambrinus films van de Rotterdamsche
Bioscope Victoria te zien en in november

bracht Hommerson films in De Doelen.
Daar werd o.a. de film Heet Bloed

vertoond: “Groot Sensatie-Drama

uit

den deftigen stand, in 2 afdeelingen,
waarvan de hoofdrol wordt vervuld
door Astra (= Asta. A.B.) Nielsen van
Kopenhage, Europa's beroemdste
tragediste. Dit stuk speelt pl.m. één uur
en is het schoonste drama wat tot
heden op bioscopisch gebied werd
gepresenteerd, en werd steeds met
reuzensucces in de grootste steden van
ons land opgevoerd.” Aan zo’n
aanprijzing valt toch moeilijk weerstand
te bieden, zodat velen naar De Doelen
gingen om Asta Nielsen (1881-1972) in
‘levenden lijve’ op het witte doek te
zien. Zij was een der eerste filmsterren,
zelfs een der eerste sekssymbolen!
Nadat de firma Hommerson et Fils haar
serie voorstellingen net voor de
aanvang van de kermis op 13 november
1911 had afgesloten, werd bekend dat
Hommerson gedurende de winter in De
Doelen voorstellingen zou blijven geven
onder de naam Bioscope-Theater De
Doelen. Het was de eerste - tijdelijke bioscoop in Gorinchem met alleen
voorstellingen op zaterdag- en

zondagavond. De eerste voorstelling
was op 25 november met als hoofdfilm
De Aviateur en de Vrouw van den
Journalist, een drama dat zich afspeelt
in een vliegmachine. Het bioscoopavontuur in Gorinchem van Hommerson

was echter van korte duur, want de
laatste voorstelling werd gegeven op 10
december met de film Een Drama in het
Circus met Asta Nielsen. De firma
Hommerson vertrok met de
mededeling na Nieuwjaar terug te
komen.

Maar na Nieuwjaar kwam

geen

Hommerson. De Doelen was in verband

met andere verplichtingen ook niet

beschikbaar als bioscoop.
J. Borstlap en B. Wickenhagen richtten
in 1942 de Bowi-filmdienst op. Vooral
na de oorlog kwam deze onderneming
veel in de publiciteit. De Bowi
Smalfilmdienst maakte van bijzondere
gebeurtenissen in de stad opnamen en
die films werden vertoond in Gebouw
Obadja aan de Vismarkt. Zo zag een
film over Siempie de Wit, een jongetje
als militair verkleed, het licht. In mei
1947 gaf de Bowi-cineac doorlopende
voorstellingen in Obadja van de film
Siempie als kleinste vrijwilliger van
Nederland. De acht voorstellingen
waren allemaal uitverkocht. In het
najaar vertoonde de cineac films van de
terugkomst van de Vierdaagse lopers,
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het jubileum van de wandelvereniging
Juliana en kleurenopnamen van
Koninginnedag 1947. In latere jaren
vertoonde de Bowi Smalfilmdienst films
voor gezelschappen en aan huis.
BIoscoPE-THÉÂTRE

KOLFBAAN

De Kolfbaan wierp zich vervolgens op
als bioscoop en daar werd op vrijdag 16
februari 1912 de eerste filmvoorstelling
voor genodigden gegeven.
Aangrijpende drama’s en komische
scènes wisselden elkaar af, terwijl een
pianist voor bijpassende muziek zorgde.
De directeur van Gorinchemsch
Bioscope-Théâtre Kolfbaan was P.
Streefkerk. Het filmpubliek was voor
het eerst welkom op de volgende dag
met een programma van 14 films. De
prijzen per plaats varieerden van 50 tot
20 cent. In maart was een film over de
Passiespelen in Oberammergau te zien
met orgelmuziek en zang van een
Dordts mannenkwartet. In april stond
De Ontvluchting van Hugo de Groot op
het programma, waarvoor wellicht
enige scènes in Gorinchem waren

opgenomen.
Naar het zich laat aanzien verliep de
exploitatie van de bioscoop niet
voorspoedig. In de krant van 12 april
stond een bon tegen inlevering waarvan
men op zaterdag- of woensdagmiddag

een voorstelling voor 15 cent kon
bijwonen en een week later volgde de
mededeling, dat de zaal van De
Kolfbaan te huur was voor feesten en
partijen, bijeenkomsten van
verenigingen enz. Met ingang van 27
april 1912 was de bioscoop alleen nog
maar open op zaterdag tot en met

dinsdag en na de aankondiging van de
film Liefde overwint alles van 4 t/m 7
mei bleef het helemaal stil rond het
Gorinchemsch Bioscope-Théâtre.
Inmiddels was er wel wat gebeurd. Eind
januari had Jean de Leeuw & Co. een

verzoek ingediend bij het

gemeentebestuur tot oprichting van
een bioscoop in De Kolfbaan, nadat al
eerder een vergunning voor het
schenken van bier was aangevraagd.
Vervolgens maakte het college van
burgemeester en wethouders op 8 mei
bekend, dat een beslissing op het
verzoek van De Leeuw voor het houden
van een bioscooptheater in De
Kolfbaan, gedreven door een
benzinemotor van 6 PK, was

aangehouden. In De Kolfbaan kwam
geen bioscoop. Wel had de directeur
van de bioscoop, Pieter Streefkerk,
inmiddels een vergunning gekregen om
zwak-alcoholische dranken te schenken,
maar Gorinchem zat zonder bioscoop.
Toch wilde iemand filmvoorstellingen in

Gorinchem geven, want in oktober
werd per advertentie voor de
wintermaanden een lokaliteit op goede
stand gevraagd voor het geven van
goede bioscoopvoorstellingen. Was die
onbekende persoon soms Streefkerk die
De Kolfbaan was uitgezet?
MINERVA-BloscooP
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Nu er geen bioscoop was stond
Hommerson et Fils als vanouds weer op
de kermis en daarna bleef de firma van
9 februari tot en met 2 maart 1913 op
zondag twee filmvoorstellingen geven
in De Doelen. In januari 1914 gaf
Herman Smit & Co. filmvoorstellingen in
De Doelen op een zaterdag en zondag.
Aangekondigd was “de Wereld
Beroemde Film Quo Vadis”, naar de
roman van Henryk Sienkiewicz, maar
helaas, de voorstellingen gingen niet
door. Eerst op 7, 8 en 9 maart was de
film te zien. Volgens de exploitant
overtrof deze film alles wat tot dusver
op filmgebied was vervaardigd. Ook in
maart was de film Van de Kribbe tot het
Kruis of het leven van Christus in De
Doelen te zien, maar daarna bleven de
films uit, totdat Electro-Bioscoop Minerva
op 4 en 5 oktober avondvoorstellingen
in De Doelen ging geven op zondag en
maandag en soms op dinsdag. Op 18 en
19 oktober werd als actualiteit het

oorlogsjournaal getoond: “Het was zeer

Aankondiging van

interessant wat we daarvan te zien

filmvoorstelling in

kregen, de spanning der Duitschers in
Berlijnsstraten bij het bekend worden
der oorlogsverklaring. Het
mobiliseeren. De eerste gevechten bij
Visée en de eerste Belgische
vluchtelingen die een toevluchtsoord in
Holland zochten. Elke week zullen
tafereelen van den oorlog vervolgd

worden.” De exploitant van de Electro-

De Doelen in 1914.
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Minerva met de spannende hoofdfilm
Een dubbele Roof of de Koning der
Detectieven. Daarna werd de volledige
bioscoopapparatuur verkocht.

Advertentie voor
een Explicateur in
Bioscoop Royal, 1919.

Bioscoop Minerva was de firma Groth &
Uijterschout uit het Belgische Gent. Het
extra oorlogsjournaal trok volle zalen en
dat voor prijzen variërend van 50 tot 20
cent. Onderwijl werd gecollecteerd voor

de Belgische vluchtelingen, van wie er

velen in Gorinchem een toevlucht
hadden gezocht.
In december kreeg de Minerva-bioscoop
concurrentie van Alhambra Flottante,
een grote bioscoop in een vaartuig dat
ligplaats had gekozen in de Haven. Deze
drijvende bioscoop, die de stad al een
paar keer eerder had aangedaan, bood
plaats aan 430 personen.
Aan het eind van 1915 staakte de
exploitant met de filmvoorstellingen in
De Doelen. Waarom is onduidelijk:
kwam er toch te weinig publiek, was de
zaalhuur te hoog, of hield het verband
met het op handen zijnde
onderbrengen van De Doelen in een
vennootschap? Op 12 december was de
laatste voorstelling van Bioscoop

Bioscoop Royat in De DOELEN
In de krant van 22 juni 1916 stond een
advertentie van iemand die een of meer
aandeelhouders zocht voor het
oprichten van een bioscoop met als
toevoeging: “Daar er in Gorinchem
dergelijke zaak niet bestaat, twijfelt
ondernemer niet aan het succes dezer
onderneming.” Slechts enkele maanden
later maakte N.V. De Doelen bekend de
zaal voor een jaar te hebben verhuurd
aan J. van Buuren uit Leiden om op
zondag- en maandagavond
filmvoorstellingen te geven. Had Van
Buuren soms gereageerd op de
advertentie?
Een bericht in de krant maakte een en
ander bekend: “Op Zondag 15 October
a.s. zal in de geheel nieuw gerestaureerde en naar de eischen des tijds tot
Bioscope-Theater ingerichte Doelenzaal,
de openingsvoorstelling plaats hebben
van een nieuwe Bioscope Exploitatie,
dank zij ook de moeite en zorgen,
besteed door het Bestuur der Doelen,
om tot het welslagen der onderneming
mede te werken. Door de in de zaal
geplaatste klapstoelen, het electrisch

licht, en de goede muziek, zal het
geheel een aangenamen indruk geven.”
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De naam van de bioscoop was

aanvankelijk Bioscope Royal, maar het
werd gaandeweg Bioscoop Royal.
Behalve de hoofdfilm was er ook een
oorlogsjournaal met opnamen van de
loopgravenstrijd in België. Voor een
plaats op de eerste rang moest men 75
cent neertellen, roken was streng
verboden, een degelijk orkest zorgde
voor de muziek en natuurlijk ontbrak de
explicateur niet. In twee decennia was
een groot aantal films geproduceerd,
waaruit Van Buuren een keuze kon
maken.
Aanvankelijk trokken de wekelijkse
voorstellingen veel publiek, maar dat
werd allengs minder. Begin december
stond op het programma de als de

wereldberoemde kunstfilm

aangekondigde Heldenschool, een film
van 2100 meter, de gebruikelijke manier
om de duur van een film met de lengte
aan te geven. Elders trok deze film volle
zalen, maar in Gorinchem niet.
Januari 1917 bracht het verfilmde
dramatisch heldendicht van Victor Hugo
Les Misérables op het witte doek, een
film van 3500 m, welke wel veel publiek
trok. Daarna toonde Bioscope Royal de
veelbesproken Engelse regeringsfilm De
Slag aan de Somme met in de vuurlinie

opgenomen fragmenten.

Aankondiging van de film

Na de vertoning van De ruiters van

Op Hoop van Zegen,

Afghanistan of de opstand in Engelsch-

Indië hielden de voorstellingen op. Er
was een conflict ontstaan over de
hoogte van de huur van De Doelen.
Toch gaf Bioscoop Royal op 2 september
1917 weer voorstellingen op zondag om
15.00 en 20.00 uur. Het liep storm bij
Peg van het circus, een lange film die in
afleveringen op acht zondagen werd
vertoond. Inmiddels was als explicateur

aangetreden H. Mol, een oude bekende
uit de plaatselijke toneelwereld. Steeds
meer mensen wisten de weg naar de
bioscoop te vinden, getuige enkele

1921.
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regels in de krant: “Zondagsnamiddags
en voornamelijk ‘s avonds is de Doelen
in elke bioscope-voorstelling schier
geheel bezet. Soms komen er plaatsen
op de minste rangen te kort.”
Elke zondag werden in de Doelenzaal
films vertoond. Op 5 mei 1918 was dat
de als prachtfilm aangeprezen La
Renzoni (ook uitgebracht als Voor Eer
en Deugd en Haar Vader), een
Nederlandse film uit 1916 onder regie
van Maurits Binger naar het
gelijknamige boek van Melati van Java
en in de hoofdrol Annie Bos, “de
Hollandsche Asta Nielsen”. Het was een
der beste films van de Hollandia fabriek
in Haarlem, dus een product van
Nederlandse bodem. Een paar weken
later draaide de film Majoor Frans naar
het boek van A.L.C. Bosboom-Toussaint,
eveneens uit de Hollandia-studio met
Annie Bos (1886-1975), Jan van
Dommelen (1878-1942) en Willem van
der Veer (1887-1960), acteurs uit
vervlogen tijden. Later in het jaar werd
de film In het jaar tweeduizend; de
Electromensch vertoond. Wat zou het
aardig zijn die film te zien, hoe destijds
over de huidige tijd werd gedacht. De
tijd van applaus na een film was voorbij,
maar een uitzondering was er na

vertoning van Ulbo Garvema, al weer
een Nederlandse film met de gevierde

diva Annie Bos. Er was dit keer geen
explicateur, want “Door den operateur

worden nu de opschriften, brieven enz.
langzaam ontrold, zoodat ieder
bezoeker de tijd wordt gegeven, de
verklaringen te lezen.” De film groeide
naar volwassenheid, maar was
voorlopig nog stom.
Na de gebruikelijke zomerstop stond in
september 1919 Het Hemelschip op het
programma, maar wat heel wat
toeschouwers trok waren beelden van
het bezoek van koningin Wilhelmina
aan Gorinchem en de grote

Landbouwtentoonstelling.
De exploitant|. van Buuren overleed in
1919, waarna Marie van Buuren de
bioscoop voortzette. Op 2 mei 1920
was als hoofdfilm te zien “20.000 mijlen
onder zee. Cinematographische
vertolking van Jules Verne’s meest
phantastisch boek. Verder de groote
voetbalwedstrijd Holland-Denemarken
op 5 April Ll.” (2-0). Voor het zien van
voetbalflitsen was een gang naar de
bioscoop noodzakelijk. Toen een jaar
later in Amsterdam gevoetbald werd
tussen een Nederlands en een Zwitsers
elftal (2-0), waren vier filmers in touw
om opnamen voor de bioscoopliefhebbers te maken. Op 2 oktober
1920 was er een bijzondere film, die
maar liefst drie maanden lang met

succes in Rotterdam had gedraaid. Het
was De sprekende film met als extra
attractie bal na. Het spreken gebeurde
niet met behulp van een grammofoon,
maar dat deden een paar artiesten. Het
was net echt!
Op 20 februari 1921 had de bioscoop
een geweldige trekker: Charly Chaplin
in de groote wereld plus nog twee
andere films. Bioscoop Royal had geen
last van concurrentie gehad, maar dat
veranderde nu door de vestiging van
een tweede bioscoop in Gorinchem en
ook die had een film van de grote
komiek gehuurd. Gelijktijdig draaide
daar Charlie één uur na Middernacht.
Een week later had Royal alweer een
Charlie-film in het programma: Charlie
Chaplin als Tooneelknecht en met Pasen
Charlie Chaplin als Graaf. Ook de klucht
Charlie Chaplin als Brandweerman
kwam in Royal.
Esther de Boer - van Rijk, de koningin
van het toneel, was op 1 mei 1921 in De
Doelen te zien, maar nu als filmster. Zij
speelde de haar op het lijf geschreven
rol van Kniertje in de film Op Hoop van
Zegen naar het bekende toneelstuk van
Herman

Heijermans. Het vergaan van

het schip tijdens een storm was op het
toneel nooit te zien geweest, maar de
kijkers in de zaal waren nu getuige van
de schipbreuk. Ook de vervolgfilm

Kinderen der Zee was in Royal te zien.
De directie van Royal wist ook de film
van Heijermans’ toneelstuk Schakels
met in de hoofdrol Frits Bouwmeester
en Annie Bos te bemachtigen.
De films werden steeds beter van
kwaliteit, zoals een journalist in 1922
liet weten: “En de ontwikkeling der
cinema blijft in onze stad te volgen
door de Bioscoop Royal, waarvan de
directie de kunst verstaat, telkens iets
verrassends voor te bereiden. Vroeger
jaren zagen wij wel eens gekleurde
rolprenten, doch steeds was er iets
primitiefs in deze techniek.
Zondagavond j.l. echter aanschouwden
wij in de Doelen een gekleurde
Pathé/Revue, die ons verbaasde door de
vorderingen op dit gebied gemaakt.”
Degenen die Pathé-Revue met
gekleurde natuuropnamen niet hadden
gezien boften, want de film kwam
nogmaals naar Royal.
Op zondag 21 mei en de volgende
avond organiseerde Marie van Buuren
geen filmavonden, maar trad de
gevierde cabaretier Willy Derby live op
met zijn nieuwste levensliedjes. Het was
Derby’s eerste optreden in Gorinchem.
Doordat vergeten was vergunning voor
de tweede avond aan te vragen, ging
die voorstelling niet door. Waarom
geen film? Het was de sluitingsavond
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van Bioscoop Royal, want het contract
met de directie van De Doelen was
afgelopen en niet verlengd. Directeur
O. Netze zou in het vervolg zelf films
vertonen in De Doelen.
Dat was de bedoeling, maar door ‘zéér
bijzondere omstandigheden’ moest
Netze dat uitstellen tot het volgende
jaar. De stad hoefde het echter niet
zonder te doen, want als vanouds
vertoonde Marie van Buuren na de
zomerstop elke zondag weer films,
zoals De Koopman van Venetiën, het
successtuk van Louis Bouwmeester,

en

Quo Vadis.
Zondag 18 februari 1923 was in
Bioscoop Royal de 85 minuten durende
succesfilm van het seizoen De Jantjes te
zien met voorstellingen om 18.00 en
20.00 uur. Het toneelstuk van Herman
Bouber was een jaar eerder verfilmd
met Louis Davids als Blauwe Toon. Hij
had ook de muziek en de liedjes
geschreven. Het was een stille film,
maar of de liedjes in de zaal werden
gezongen of via een grammofoon ten
gehore werden gebracht, is onbekend.
Na de film Dwars door donker Afrika op
15 april sloot Bioscoop Royal definitief.
DOELEN-BIOSCOPE
Directeur van De Doelen O. Netze moet

gedacht hebben: wat Van Buuren voor

elkaar krijgt in mijn zaal, kan ik zelf ook
in mijn eigen zaal. Hij nam de filmexploitatie zelf ter hand. Inmiddels
beschikte Gorinchem al een paar jaar
over elektrisch licht, wat een en ander
gemakkelijker maakte. De DoelenBioscope startte als test op zondag 24
juni 1923 met de film Czaar Peter de
Groote. De nieuwe apparatuur stond

garant voor een rustig en scherp beeld,
maar nog altijd zonder geluid. Een
pianist en een violist verschaften de
muziek. De voorstellingen vingen aan
op zondag 2 september 1923. Op de
film De Weezen van de Revolutie,
spelend tijdens de Franse Revolutie, was
“een zeer groot en net publiek”
afgekomen en een week later volgde
het vervolg van de film. Volgens de
directie hoefden de voorstellingen voor
niemand een beletsel te zijn: “De
Bioscope voorstellingen kunnen door
personen van elken stand bijgewoond
worden, aangezien de goede orde strikt

wordt bewaard en rooken verboden is.”
Het rookverbod werd echter weldra
afgeschaft, maar bleef wel van kracht
bij zgn elite-voorstellingen. De
voorstellingen bleven niet beperkt tot
de zondag, want avonden zonder ander
programma benutte Netze ook voor
filmvertoning.
In maart 1924 gingen de prijzen

Filmzaal van De Doelen.

omlaag, doordat de directie de
vermakelijkheidsbelasting voor haar
rekening nam. Varieerde de prijs per
plaats voor de diverse rangen van
f 1,22 tot f 0,48, na de verlaging was
dat van f 1,- tot f 0,40. Eind april
beëindigde de bioscoop de voorstellingen en hield, net als Bioscoop
Royal, een zomerstop om

begin

september weer te beginnen in een
gerenoveerde Doelenzaal.
In advertenties werd reclame voor de te
vertonen films gemaakt. Extra reclame
met raambiljetten voor de Doelen

Bioscope was aangebracht midden in de
stad in de etalage van het hoekpand
Kruisstraat/Gasthuisstraat. In oktober
was weer eens een Nederlandse
productie te zien met Theo MannBouwmeester in de hoofdrol van
Schande. In november 1925 kwam de
Paramountfilm De Tien Geboden naar
De Doelen, een voor die tijd als
meesterlijk omschreven film van
regisseur Cecil B. de Mille. Een wonder
van techniek waren de vluchtende
Joden tussen de twee watermuren van
de Rode Zee. Onderwijl zorgde pianist
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Th. Breijs, componist
en pianist.

K. Jobels voor bijpassende muziek,
misschien wel Händels Watermusic.
Netze probeerde het nieuwe
filmseizoen altijd te openen met een
bijzondere film. In september 1926 was
dat Quo Vadis en niet de rolprent uit de
begintijd van de film die al jaren
geleden te zien was, maar een geheel
nieuwe versie. De voorstelling was
uitverkocht. Nog dezelfde maand kwam
De Kleine Voddenkoopman met het
jongetje Jackie Coogan, die al vele
malen op het witte doek in Gorinchem
te zien was geweest. Drie maanden

later speelde het jochie in Jackie
Coogan als Circusheld.

De bijzondere film Michaël Strogoff, de
Koerier van den Tsaar trok op 13
november 1927 veel publiek, dat na
afloop erg onder de indruk was. Diverse
malen hadden acteurs het boek van
Jules Verne al op de Gorinchemse
planken gebracht, maar de verfilmde
versie van het verhaal sloeg alles. De
imposante film Ben Hur, naar de roman
van Lew Wallace en met in de hoofdrol
Ramon Novarro, kreeg maar liefst vijf
uitverkochte voorstellingen in januari.
Netze prees de film als volgt aan: “Dit
Wonderwerk heeft millioenen dollars en
jaren van tijd en inspanning gevorderd.
- Elke liefhebber van de film zal Ben Hur
gaan zien, al moest hij er mijlen voor
loopen. Extatische oogen zullen staren,
terwijl scène op scène van overweldigende schoonheid achtereenvolgens
wordt geprojecteerd: het glinsteren van
duizenden helmen op een marktplein;
de kameelen die de Wijzen van het
Oosten voeren door het maanlicht in de
Woestijn; de half naakte slaven,
geketend aan de zitbanken der
Romeinsche triremen, bij het
onvergetelijke zeegevecht …” en zo
gaat het nog een hele tijd door met
loftuitingen. Geen wonder dat er veel
publiek op af kwam!
Kort daarna wordt gewag gemaakt van
een uitvinding van Heinrich

Küchenmeister, welke de stomme films
geluid gaf. Ook in Gorinchem was de
hoop gevestigd op apparatuur die de
film een stem zou geven. Toen in maart
de oorlogsfilm De Groote Parade op het
doek kwam, was het nog lang niet
zover. De pianist Th. Breijs speelde de
bijbehorende muziek en de
oorlogsgeluiden leverde een bekende
slagwerker uit Amsterdam. Als de
kanonnen bulderden sloeg hij op de
pauken en zo kreeg men de illusie van
het oorlogstoneel.
In 1929 breidde de Doelen-Bioscope het
programma uit door op zondagmiddag
om de week een voorstelling voor de
jeugd te geven. De eerste jeugdfilm was
Oerwereld in het Oerwoud, waarvoor
de bekende A.F.|. Portielje van Artis de
gesproken tekst had bewerkt. Het
Spook van de Opera vulde eind oktober
de Doelenzaal en daarbij werd een
‘Cinema-concert-orgel’ bespeeld. Dit
was een tijdelijk instrument in
afwachting van een zwaarder orgel. Ad.
de Gelder bespeelde het orgel. In plaats
van het strijkje van Tukker, waren nu
ook wel eens orgelklanken bij een film
te horen.
In de Doelen-Bioscope werden op
meerdere avonden in de week
filmvoorstellingen gegeven. Dit hield
ongetwijfeld verband met de

aanwezigheid van andere bioscopen in
de stad. Er was dus concurrentie. Ook
nam de belangstelling voor films meer
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en meer toe. Bij de opening van het

seizoen 1930/31 in september was er
weer een nieuw snufje: met behulp van
pathefoonplaten en een versterker was
bij films grammofoonmuziek te horen.
Weldra kon Netze de film Anna
Karenina naar het gelijknamige werk
van Leo Tolstoï brengen. In de hoofdrol
speelde Greta Garbo.
Met drie bioscopen in de stad moest
worden gevochten om kijkers te lokken.
De directeur van de Doelen-Bioscope
was de laatste die ertoe overging een
apparaat voor sprekende films aan te
schaffen. Bij de vrolijke film Vrouwendiplomaat, een operette met gezellige
muziek en kostelijke grappen, was op 2
september 1932 voor het eerst het
originele filmgeluid te horen. Nu er
geluidsapparatuur was kwam de film
natuurlijk beter tot zijn recht.
Bovendien was de zaal gerenoveerd en
voorzien van een verbeterde verlichting
plus een nieuw projectiedoek.
De directies van het Roxy-Theater en
van de Doelen-Bioscope speelden elkaar
het balletje toe door bij bezoek aan een
der bioscopen 50% reductie te geven
voor het bijwonen van een voorstelling
in de andere bioscoop, maar niet op
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“Sommige dingen
moesten we gewoon zien
van mijn ouders, dat
hoorde bij onze
opvoeding. Dat hebben
wij ook weer
doorgegeven aan onze
kinderen en zij weer aan
hun kinderen.”

Pleuni

van

Aalst-Smits

bezoekster van theaters en bioscopen

Ik ben in 1918 in Kedichem geboren en verhuisde in

geslapen. Daar begon hun huwelijksreis. Ook de

1943 naar Den Haag. Ik bezocht regelmatig De

films van Charlie Chaplin vond ik erg mooi, maar

Doelen in de Molenstraat en de bioscopen in

dat waren stomme films. Ik herinner me nog van die

Gorinchem. De jaarlijkse kermis, dat was een heuse

stomme films, dat er dan vooraan een pianist zat te

traktatie in november.

spelen. Ik heb heel veel mooie films gezien.

Op de kermis stond een grote tent op het Melkpad

Op zondagmiddag, als het slecht weer was, gingen

bij hotel Metropole en daar traden dan dames en

we vaak naar de film. Volgens mij kostte een kaartje

heren op die cabaret verzorgden. Er was een revue

65 of 75 cent. Asta was maar een kleine bioscoop,

met Lou Bandy en Willy Derby. Dat waren broers.

maar je had wel een le en 2e rang. De Roxy was

Lou Bandy was van het cabaret en Willy Derby zong.

iets beter, moderner. En ook in De Doelen werden

Mijn ouders waren in die tijd heel modern en die

films gedraaid.

gingen daar altijd graag naar toe. Ik heb Lou Bandy

Toen de Duitsers kwamen, werd alles gesloten. Er

zelf later wel eens in Den Haag gezien, maar nooit

mochten alleen nog maar films van de Duitse

in Gorinchem.

Filmmaatschappij UFA (Universum Film AG) worden

Ik weet nog dat ik een toneelstuk heb gezien met

vertoond.

Enny Mols-de Leeuwe, een jodin. Voor de oorlog was
dat een heel bekende actrice. Ze was getrouwd met

Ik kijk nog steeds graag films op tv. Laatst zag ik

Jean Mols. We waren toen misschien 14 of 15 jaar

“Het meisje met het rode haar”, die heb ik nu al drie

en moesten er van mijn ouders naar toe. Ik ging dan

keer gezien. Het begon pas om 23.45 uur, maar ik

met mijn broers en een stel vrienden naar

ben opgebleven en heb hem helemaal uitgekeken.

Gorinchem naar het toneel in De Doelen in de
Molenstraat. Het was echt een prachtig stuk en het
is heel bekend, maar ik ben de naam helaas
vergeten. Het theater De Doelen was ouderwets en
is later opgeheven. We deden alles op de fiets. Hoe
moest je er anders komen?
De Asta bioscoop was in de Westwagenstraat. Ook
daar gingen we naar toe. De eerste film die ik zag
was “Bloem van Hawaï” met Marta Eggerth en Jan
Kiepura. Die zijn later getrouwd en in Polen gaan
wonen. Daar hadden ze een hotel. Toen Juliana met
Bernhard trouwde hebben ze daar in dat hotel

Richard

Vermeulen

fimriefnebber

Vanaf mijn 11de of 12de jaar ga ik zelf naar de

bibliotheek of videotheek. Maar als iedereen laaiend

bioscoop. Daarvoor natuurlijk ook wel, maar dan

enthousiast is, dan wil ik die film zien in de

ging ik met mijn ouders naar kinderfilms, zoals

bioscoop.

TS

Merlijn, de tovenaar en Peter en de vliegende
autobus.

Wat ik trouwens ook een heel goede film vind is

Op dit moment ga ik gemiddeld om de drie weken

“Black Hawk Down”. Een film over het Amerikaanse

naar de bioscoop.

leger in Somalië. Bij de Roxy aangekomen, bleek dat

De gezelligheid, het grote scherm en het goede

ik de enige bezoeker was voor die film. Ad de Wit,

geluid dat zijn dingen waarom ik regelmatig naar de

de eigenaar, vroeg of hij wel moest draaien. Ik was

bioscoop ga. Je kunt in een bioscoop helemaal op

er speciaal voor gekomen, dus zag ik de film in mijn

gaan in de film. De sfeer vind ik erg belangrijk en

eentje. En zonder pauze, want dat mocht ik zelf

die is goed in de Roxy. Het scherm is dan wel iets

beslissen. Voor Ad was dat wel prettig want dan

“Op woensdagmiddag

kleiner dan in een mega bioscoop, maar de kwaliteit

hoefde de bar ook niet speciaal voor mij open. Ik

werd bij de bioscoop het

is prima.

ging natuurlijk op de beste plek zitten. Bijna

nieuwe filmprogramma

Ik probeer mijn kinderen ook de liefde voor film bij

achterin, op de tweede of derde rij van boven en in

opgehangen. Ik was altijd

te brengen. Daarom neem ik ze regelmatig mee

het midden. Het was een lange film. Toen de film

zo nieuwsgierig dat ik uit

naar de bioscoop. Er zijn nu veel meer kinderfilms

afgelopen was, brandden er alleen nog maar een

school helemaal om

dan in mijn kindertijd. En ik vind het helemaal geen

paar kleine lampjes voor mij in de gang. Verder was

fietste om te zien wat er

straf. Zeker de betere kinderfilms zijn ook echt leuk

alles pikkedonker. Ik liep daar dus helemaal alleen

kwam. Dat herinner ik

voor volwassenen.

en moest mezelf uitlaten. Je kunt de deur vanaf de

me nog goed.”

Mijn voorkeur gaat uit naar actie- en spektakelfilms,

binnenkant wel open doen. Maar sta je eenmaal

maar ook goede arthouse films en drama kunnen

buiten, dan kun je er niet meer in. Dat was wel een

me bekoren. Ik heb thuis een grote DVD

bijzondere bioscoop-ervaring.

verzameling, wel zo’n 500 stuks. Mijn favoriete
acteurs op dit moment zijn Christian Bale en Russell
Crowe. Een favoriete actrice heb ik niet echt.
Een film moet me raken. Het moet iets met me
doen, liefst vanaf het begin. Ik bereid me altijd voor.
Ik lees recensies in filmbladen en kranten. En ik
bekijk filmsites op internet. Ik laat me daardoor
beïnvloeden. Als iedereen schrijft dat het een slechte
film is, dan huur ik die later wel een keer bij de

Blonde Venus, waarin ook Gary Grant
speelde. Later kwam haar film Song of
Songs die wegens ongekend succes in
december nogmaals werd vertoond.
Gedurende de zomer van ‘33 was de
Doelen-Bioscope een paar maanden
gesloten. Bij de eerste voorstelling in
september toonde het journaal het
verbranden van 20.000 boeken op de
Opernplatz in Berlijn, boeken van
communistische en joodse auteurs die
de nazi’s onwelgevallig waren.
In de Nederlandse film De Big van het
Regiment, een verhaal uit de
mobilisatie naar het boek van mr.
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A.M.H. Roothaert, waren veel artiesten
Marlene Dietrich in de
film Blonde Venus, 1932.

zondag. De drie bioscoopdirecteuren
werkten wel meer samen. Het was
crisistijd en Gorinchem telde veel
werklozen. Op vertoon van de
stempelkaart konden ze een
avondvoorstelling voor 30 cent
bijwonen, maar niet in het weekend.
Voor werklozen waren 3 dubbeltjes toch
nog een heel bedrag.
22 januari 1933 kwam Marlène Dietrich
in de veelbesproken film Blonde Venus
voor het eerst in de Doelen-Bioscope.
De van origine Duitse filmster was al
wel eerder in het Roxy-Theater te zien
geweest, maar nu stal ze de show in De
Doelen met de nog geen jaar oude film

op het scherm te zien die al eerder op
het toneel van De Doelen waren
opgetreden. In de film traden o.a. op
Fientje de la Mar, Johan Kaart jr,
Henriëtte Davids, Sylvain Poons en Jan
van Ees. De première was in Tuschinsky
op 19 april 1935 en al een week later
draaide de film in de Doelen-Bioscope.
Nog geen maand later kwam er weer
een film van Nederlandse makelij: De
Vier Müllers, waarin naast de geweldige
creatie van Johan Kaart jr. ook Tilly
Perin-Bouwmeester en Johan Heesters
optraden. Ter herdenking van 40 jaar
Cinematografie in oktober 1935 draaide
Netze Nachten in Chinatown met George
Raft, Jean Parker en Anna May Wong,

aangeprezen als “Een sensationeele

film. Een wild panorama van brutale
smokkelarij in Londen’s Chineezenwijk.”
De populaire Popeye de zeeman was in

het bijprogramma te zien.
De Nederlandse filmindustrie leverde
heel wat producten. In november was
Op Stap te zien met alweer Fientje de la
Mar, Henriëtte Davids en Louis Davids

en het journaal toonde de oorlog van
Italië in Abessinië. Weldra volgde in het
voorprogramma de Nederlandse
cabaretfilm Hollandsch Hollywood, met
opnieuw Fientje de la Mar.
Het komiekenduo Stan Laurel en Oliver
Hardy - de dikke en de dunne - trok in
het najaar van 1936 volle zalen met hun
optreden in In de Penarie en tijdens de
kermis werd Oranje Hein vertoond. In
deze Nederlandse film traden weer de
bekenden van het toneel op: Johan
Elsensohn, Herman en Aaf Bouber en
Sylvain Poons, muziek en liedjes van
Louis Davids. Als voorprogramma was
iets speciaals aangekondigd: een
stereofilm met diepte, maar of dit
experiment slaagde blijft onbekend.
Van het huwelijk van prinses Juliana en
prins Bernhard op 7 januari 1937 was de
volgende dag de Polygoonreportage te
zien in de Doelen-Bioscope. Muiterij op
de Bounty met Charles Laughton, Clark
Gable en Franchot Tone was weer zo'n

publiekstrekker. De directeur haalde
Champagne Wals naar zijn theater en
elke 50ste bezoeker kreeg een fles
champagne. Een leuke actie en mocht
iemand van nog geen 16 de 50ste zijn,
dan kreeg de gelukkige een fles
limonadesiroop. Als gevolg van brand in
de filmcabine in mei waren er een paar
weken geen voorstellingen, maar
daarna was het geluid bij de films veel
beter dankzij een nieuwe
geluidsinstallatie.
Het garnizoen werd in 1938 uitgebreid
met vier compagnieën geneeskundige
troepen en de militaire gasschool. Van
de intocht der militairen werden
filmopnamen gemaakt en deze beelden
werden vertoond in de DoelenBioscope. Ook Zarah Leander met haar
bijzonder stemgeluid was te horen en
zien in La Habanera, evenals Greta
Garbo en Charles Boyer in Marie
Walewska.
Gedurende de oorlogsjaren waren films
van Amerikaanse origine taboe en
werden er voornamelijk Duitse films
gedraaid. Het oude gebouw van De
Doelen aan de Molenstraat was in
gebruik als Wehrmachtsheim, zodat
veel Duitse militairen de bioscoop
bezochten, waar ze in hun moedertaal
gesproken films konden zien. In
september 1942 vertoonde Heinz
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Rühmann zijn kunsten in zijn nieuwste
film De Brokkenpiloot. Soms werd een
Nederlandse film vertoond, zoals De
Spooktrein met Jan Musch, Fientje de la
Mar, Louis Borell en Udolphe Engers.
De inwoners van Gorinchem kregen op
5 februari 1943 kennis van het besluit
van de rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandse gebied, dat alle
gebouwen voor publieke
vermakelijkheden, zoals schouwburgen
en bioscopen, tot en met 6 februari
gesloten moesten blijven. Dat was maar
kort, maar de bezetter liet duidelijk zijn
macht merken! Daarna gingen de
voorstellingen weer gewoon door met

de Duitse film Über alles in der Welt

(Als de Plicht roept) en andere volgden.
Medio 1943 werd de film Vluchtelingen
vertoond over een oorlog in
Mandsjoerije. Een stad werd beschoten
en onder de inwoners ontstond paniek.
De verschrikkingen van een oorlog
werden duidelijk getoond en op
dergelijke taferelen die werkelijkheid
zouden worden werden de
bioscoopgangers vergast. De journaals
waren één stuk Duitse propaganda.
Van 30 september tot en met 2 oktober
1944 was de Doelen-Bioscope

uitsluitend toegankelijk voor leden van
de Duitse Weermacht. De film Johan
met Theo Lingen, Fita Benkhoff en

Hermann Thimig werd toen gedraaid,
omschreven als “Een standvastige
tinnen soldaat in livrei, dat is Johan, de
ideale huisknecht. Komisch, romantisch,
ontroerend, geestig, avontuurlijk,
verrassend.” Het was blijkbaar een film
die Duitse soldaten moesten zien. Netze
rekende wel 40 cent entree.
In het najaar van 1945 hervatte de
Doelen-Bioscope de voorstellingen met
een Oranje-Cineac. Vertoond werden
Nederlandse journaals met de aankomst
van de prinsesjes en de film Oranje
Boven. Voorlopig geen Duitse films
meer, maar Amerikaanse en vooral
Franse films, gedurende vier dagen in
de week. Met Kerstmis kon men
genieten van de Wapenzusters,

een

Franse film van vrouwen in de Eerste
Wereldoorlog. In februari 1946 was
zowaar Op Hoop van Zegen met Esther

de Boer - van Rijk weer te zien en in
september nogmaals. Met de
Paasdagen kwam de Russische film
Stalingrad, vervaardigd door vier

operators van het Rode Leger, waarin

werd getoond hoe de Russische legers
de Duitse krijgsmacht de grootste
nederlaag toebrachten. De oorlog lag
nog vers in het geheugen. In juni was
de film De Weg naar de Hel te zien, een
film over het concentratiekamp
Buchenwald. In oktober kwam

Fernandel op bezoek in Fernandel als
Rebel, gevolgd door een aantal kluchten
van Charlie Chaplin. Verzetsfilms
konden natuurlijk niet uitblijven, zoals
de als spannend aangeprezen De
Demon van Berlijn (Hitler, Beast of
Berlin).
Ingaande 19 september 1947 draaide
zowel in de Doelen-Bioscope als in het
Roxy-Theater de film De Dictator met
Charlie Chaplin, maar die verbintenis
gold maar voor die ene film. Augustus
1948 bracht de film Proces Neurenberg,
toegang boven 18 jaar. Terwijl in het
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Roxy-Theater de overwinningen van

Fanny Blankers-Koen in Londen waren te
zien, moesten de toeschouwers in de
Doelen-Bioscope het doen met
Kampioenen der Olympiade van weleer,
zoals de zwemsters Rie Mastenbroek en
Willy den Ouden. Was Arsenicum en
Oude Kant als toneelstuk te zien
geweest, nu was er een film van.
Ook de Nederlandse film kwam aan bod
met Een Koninkrijk voor een Huis met
Henriëtte Davids, waarin de
woningnood een rol speelde. Lang niet
alle films waren in kleur, maar Jody en
het Hertenjong met Gregory Peck was

mooi uitgevoerd in Technicolor. Met
Kerstmis 1949 kon men genieten van de
vrolijke film Mijnheer de Gouvernante
met de onnavolgbare Clifton Webb, die

later nog te zien zou zijn in Voordeliger
per Dozijn. Inmiddels kwamen zo nu en
dan weer Duitse films op het doek.
Showfilms werden ook niet vergeten,
zoals Annie get your Gun en Tea for Two
met Doris Day, die ook speelde in

Lullaby of Broadway en met de

Kerstdagen in April in Paris. Op
Nieuwsjaarsdag draaide een film over
een onderwerp dat tot de verbeelding
sprak en nog veel later van zich zou
doen spreken: De Ondergang van de

Titanic met Clifton Webb. Jaren later

kwam weer een andere versie met
dezelfde naam, niet met Clifton Webb,
maar met Kenneth More. Volgens de

Advertentie van De
Doelen-bioscope, 1923.
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aankondiging was de film Metroscopix
een 3-dimensionale film, “Zo echt, dat
het van het doek komt … recht op U
afl”
Met ingang van 5 oktober 1954 stelde
de directie voor de voorstelling op
dinsdagavond 150 plaatsen gratis
beschikbaar voor bejaarden en hun
begeleiders. Deze geste werd uiteraard
zeer gewaardeerd. Het aantal plaatsen
was wel erg veel en werd weldra
teruggebracht tot 25. Films die deze
mensen wellicht jaren geleden al
hadden gezien, verschenen weer in een
nieuw jasje, zoals het geval was met
Titanic en nu met Quo Vadis, een

recente versie in prachtige kleuren met

o.a. Robert Taylor en Peter Ustinov.

Opgang maakten de cinemascope-films,
zoals The Robe met Richard Burton,
aangeprezen als de eerste 3
dimensionale film in cinemascope,
waarbij geen bril nodig was, en Lucky
Me met de gevierde filmster Doris Day.
De jeugd uit de buurt wist de
toegangsprijs voor de bioscoop te
omzeilen. Er was een manier ontdekt
om ongezien achter het filmdoek te
komen. Met behulp van een spiegeltje
konden de films dan gratis worden
bekeken.
Zelden werd een film geprolongeerd,
maar met Gejaagd door de Wind,

waarin Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie
Howard en Olivia de Havilland speelden,
was dat wel het geval. Een paar jaar
later was deze succesvolle film
nogmaals te zien. Niet geprolongeerd
werd De Reis om de Wereld in 80
Dagen van Michel Todd naar het verhaal
van Jules Verne.
Op 12 februari 1961 werd voor het
laatst een filmrol in de projector van de
Doelen-Bioscope geplaatst. Het was De
Schrik van de Onderwereld met Ray
Danton en Karen Steele, het ware
verhaal van een genadeloze
gangsterkoning. Na deze voorstelling
was het afgelopen met de films, want
na de vertoning van ruim 1400 films
ging de bioscoop dicht en werd de
Doelenzaal vervolgens afgebroken.
Bioscoop De Nieuwe DOELEN
De Doelen-Bioscope kreeg een waardige
opvolger in Bioscoop De Nieuwe Doelen.
Was O. Netze de exploitant geweest
van de Doelen-Bioscope, zijn zoon G.J.
Netze, al jaren vertrouwd met
filmapparatuur, werd in de gelegenheid
gesteld de bioscoop in De Nieuwe
Doelen te pachten. De schouwburgzaal
in het nieuwe theater leende zich
uitstekend voor filmvoorstellingen.
Getuige à Charge was op vrijdag 3

maart 1961 de eerste film die er te zien

was. Het was een spannende thriller
naar het boek Witness for the
Prosecution van Agatha Christie, waarin
Tyrone Power, Marlene Dietrich en
Charles Laughton meespeelden. Op
zaterdag, zondag en woensdag werd
deze film ook vertoond. Een week later
draaide De Grote Caruso met Mario
Lanza in de rol van Enrico Caruso, de
beroemdste zanger die de wereld ooit
had gekend. De bioscoop had geen
vaste dagen filmdagen, want de
filmavonden moesten worden ingepast
in het theaterprogramma van De

Nieuwe Doelen. Op zondagmiddag was

er doorgaans een film voor alle
leeftijden.
Of er afspraken waren gemaakt tussen
de exploitanten van de plaatselijke
bioscopen, is niet bekend. Het geeft de
indruk dat in de drie theaters dezelde
soorten films te zien waren: films met
Charles Chaplin, met Tarzan, met
Fernandel, met Doris Day, met Danny
Kaye, enz. Wel was er inmiddels een
geduchte concurrent van de bioscoop
bij gekomen in de vorm van de
televisie. De wat oudere films konden
nu thuis worden bekeken, aanvankelijk
in zwart-wit, maar naarmate de

techniek verbeterde was het ook
mogelijk kleuren in huis te halen, maar
alles wel een maatje kleiner.

In de zomer van 1961 huurde Netze Op
Hoop van Zegen voor slechts één
voorstelling. Het was de sprekende
versie uit 1934, dus wel een oudje in
zwart-wit, maar Esther de Boer - van

Rijk riep nog steeds met krakende stem:
“De vis wordt duur betaald”. Meestal
werd een film meerdere keren
vertoond, maar deze rolprent was al
herhaaldelijk in Gorinchem te zien
geweest. Van moderner aard was Ben
Hur, de film die in 1959 was
opgenomen met Charlton Heston als
Ben Hur. Aangekondigd als “De

Grootste Filmbelevenis aller tijden”,

winnaar van elf Oscars, was deze film
van 3 uur en 40 minuten gedurende zes
avondvoorstellingen te zien. Het verhaal
van Lewis Wallace was al diverse keren
verfilmd.
Het duurde doorgaans enige tijd eer
uitgekomen films in Gorinchem te zien
waren, een doorn in het oog van de in
1930 ingestelde Bioscoopcommissie.
Die oordeelde in haar verslag over 1962
als volgt: “Het is de commissie ook
opgevallen dat de hoop, die gekoesterd
kon worden, dat met het vervangen van
de oude Doelenzaal door onze Nieuwe
Doelen het peil van de doorsnee films
die daar nu vertoond worden, wellicht
beter zou worden, niet in vervulling is
gegaan. Er komen in de drie theaters

> 143

144<

Advertentie van
de bioscoop
Westwagenstraat 44
op 14 mei 1921.

wel films waar een zekere roep vanuit
gaat, maar hun vertoning komt zo vèr
na de premières in andere plaatsen dat
een belangrijk deel van de Gorcumse
bevolking reeds lang de gelegenheid
gezocht heeft om een belangrijke film
elders te zien en niet afwacht of een der
plaatselijke exploitanten de film in

Gorcum brengt.” Die opmerking

konden de ondernemers van de
bioscopen in hun zak steken!
De Filmliga ging in 1966 van start. De
voorstellingen van de Filmliga hadden
een besloten karakter en een
abonnementskaart was nodig om
toegang te krijgen. Het seizoen bood
zes goede films van regisseurs en
acteurs van wie de namen waarborg
waren voor een goede film. 28
september was de eerste voorstelling
van de Filmliga met Orfeu Negro, een
Braziliaanse film van Marcel Camus,
waarin een moderne versie van de
legende van Orpheus en Eurydice wordt
gegeven. De volgende film was Het is
Feest Vandaag van Jacques Tati.

Vervolgens stond Op de bodem van de
Hemel van Jan Vrijman op het
programma, Mes in ‘t Water verfilmd
door Roman Polanski en Tom Jones. De
laatste voorstelling in het kader van de
Filmliga was begin 1987 The killing
Fields, spelend in Cambodja. In die

periode van 20 jaar heeft de Filmliga
heel wat bijzondere films naar
Gorinchem gehaald.
Doordat medio 1988 de exploitatie van
het theater in andere handen kwam,
betekende dat het einde van Bioscoop
De Nieuwe Doelen.
BioscooP-THEATER LUXOR
“Ook bestaat de kans, dat in de zaal
boven de Coöperatieve Bakkerij een
vaste bioscoop zal worden gevestigd,
waardoor wij dan als grootstedelingen
kunnen zeggen: ‘Kom, ik ga nog even
een filmpje kijken’ en dan stappen we
op lijn … o! neen, zoo ver zijn we nog
niet!” Inderdaad, een tramlijn was en
zou toekomstmuziek blijven, maar een
bioscoop niet. De aangehaalde woorden
staan in de rubriek Van Week tot Week
van de Nieuwe Gorinchemsche Courant
van 12 februari 1921. In het
Gorinchemsch Nieuwsblad van een dag
eerder stond al in een advertentie, dat
op 12 en 13 februari 1921 de N.V.
Nationale Filmmaatschappij in de zaal
boven de bakkerij van de Coöperatie
Vooruitgang, Westwagenstraat 44, twee

bioscoopvoorstellingen van de EliteBioscoop Cinema zouden plaatsvinden.
De hoofdfilm was de cowboyfilm De
Treinwolven en verder o.m. eigen
opnamen van de wereldkampioen

boksen Carpentier. Voor de
voorstellingen bleek veel belangstelling
te bestaan en daarom besloot de
filmmaatschappij door te gaan. Een
week later draaide een film van Charlie
Chaplin en De Westerlingen over de
vestiging van de eerste blanken in de
oerwouden van de Indianen.
Tot in april 1921 gingen de voorstellingen in het weekend door. Toen
stopte de Elite-Bioscoop Cinema om op
14 mei weer open te gaan onder de
naam Bioscoop-Theater Luxor in een

vernieuwde zaal. Op het programma
stonden o.a. een wild-west-film, weekrevue met nieuws uit de gehele wereld,
opnamen van Enkhuizen en nog veel
meer. Speciale aankondiging kreeg de
succesfilm Zoo is het Leven met drie
voorstellingen in september: “De
voornaamste plicht die op U (Ouders)
rust, is de voorbereiding van Uw
dochter, voor den moeilijken en
gevaarvollen weg door het leven, opdat
zij van meisje vrouw wordt met
onbevlekte reinheid.” Deze film was
elders een groot succes. Voor het
bijwonen van een voorstelling gold
geen leeftijdsgrens. Dat was wel het
geval bij Verboden Vruchten, want die
was streng verboden voor kinderen
beneden 16 jaar.
Lag de toegangsprijs normaal op 40, 60,
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80 cent en f 1, in december maakte de
directie bekend dat voortaan op
donderdag volksvoorstellingen tegen
verminderde prijzen zouden worden
gegeven. De toegang varieerde dan van
35 tot 75 cent. Dit zal zijn ingegeven
om meer mensen te trekken, maar
desondanks was op 8 januari 1922
Prairie-Roovers de laatste film in
Bioscoop-Theater Luxor.
Het betrekkelijk kleine theater werd
omgedoopt tot Nieuwe Schouwburgzaal,
waar met ingang van zondag 22 januari

het toneelstuk Teun de Nachtwacht of
Amsterdam bij Dag en Nacht werd
opgevoerd door de Nederlandsche
Tooneelisten van Joh. Bakker. Na dit
toneelstuk van Justus van Maurik volgde
nog de klucht De Rangkoorts. Zo kreeg
Gorinchem er een klein theater bij waar
wekelijks op zondagavond een
toneelstuk in de trant van de
Rederijkers uit de voorgaande eeuw
werd opgevoerd. Na de voorstelling van
De Pastoor van Neuvillette op 2 april
1922 ging de zomerstop in, maar in het
najaar kwam Bakker weer met oubollige
toneelstukken. In de tussentijd stond hij
met een theatertent op kermissen.

De

zaal boven de bakkerij was ook te huur
voor vergaderingen, lezingen,
tentoonstellingen, demonstraties e.d.

ASTA-THEATER
Gorinchem bleek een stad waar naast
de Doelen-Bioscope plaats was voor een
tweede filmtheater. In de gerenoveerde
zaal boven de bakkerij van de
Coöperatie, Westwagenstraat 44,
richtte L. Berenson een bioscoop in met
als naam Asta, een naam ontleend aan
de bekende filmdiva Asta Nielsen, naar
wie meer bioscopen in den lande waren
vernoemd. Er kwam concurrentie op
filmgebied. De ondernemer was
voornemens op meerdere dagen in de
week een voorstelling te geven en twee
op één avond. Op zondag- en
woensdagmiddag waren er twee
voorstellingen met een programma
voor een jeugdig publiek. De zaal, die
met ongeveer 110 plaatsen veel kleiner
was dan die van De Doelen, had in
verband met een beter zicht op het
doek een enigszins hellende vloer. De
openingsfilm op 2 november 1929
heette Haar Vier Jongens, een film over
een moeder met haar vier zoons. Bij
een van de voorstellingen gaf
burgemeester Kootstra met zijn
echtgenote blijk van belangstelling. De
prijzen lagen afhankelijk van de rang
van 90 tot 35 cent inclusief de
vermakelijkheidsbelasting. Het echtpaar
Max Snoek bespeelde tijdens de
voorstellingen de piano en de viool.

Speciaal voor de muzikale omlijsting in
de bioscoop vestigde het paar zich in
Gorinchem en bood zich aan voor
muziekonderricht en voor het spelen bij
bruiloften en partijen.
Na drie maanden vond een verbouwing
van de zaal plaats. Het plafond werd
twee meter verhoogd, waardoor het
geprojecteerde beeld ongeveer dubbel
zo groot werd. 15 maart was de

heropening van de gerenoveerde zaal
met ruimere zitplaatsen, grotere

projectie en een goede ventilatie. De
toen vertoonde film was Het Laatste
Commando met de gevierde Emil
Jannings in de hoofdrol als een door de
revolutie gevallen Russische generaal.
Het Asta Theater mocht zich verheugen
in een grote belangstelling. Aan het
theater kleefde wel een bezwaar: het
kon er erg warm zijn, wat niet
verwonderlijk was, want de zaal lag
boven de oven van de bakkerij
Vooruitgang.
De filmstudio's leverden veel films,
vooral in Amerika en Duitsland.
Directeur Berenson wist de hand te
leggen op een grootse Italiaanse film:
De Grafkelder der levenden, met in de
hoofdrol Maria Jacobine en mede
gefinancierd door Mussolini’s regering.
Voor deze film werd een halve stad
opgebouwd en door het tijdelijk

verleggen van een rivier kwam de
grootste kunstmatig teweeggebrachte
overstroming tot stand. Bij het éénjarig
bestaan van het Asta Theater stond de
Russische speelfilm De Patriot op het
programma met de filmacteur Emil
Jannings in de hoofdrol. Als extra
lokkertje kreeg elke bezoeker een lot
voor de verloting van twee prijzen in
elke voorstelling. De film trok volle
zalen. In december 1930 ging Berenson
ertoe over zes dagen in de week films
te vertonen en met twee verschillende
programma’s. Zo trachtte hij meer
mensen te trekken in zijn niet al te
grote zaal.
Het nieuwe jaar bracht films met Pola
Negri, een der grootste filmsterren van
haar tijd, in Haar Tweede Leven en ook
in De Straat der Verlorenen. In de
Paasweek werd de bijzondere film Het
Grootste Wonder der 20e Eeuw
vertoond, volgens de aankondiging de
eerste telepathische film, “waarbij de
heer Henri Oostra f 100,- uitlooft voor
dengene, die het mysterie kan oplossen
van de filmpop, die voor U rekent en
schrijft, zelfs in de vreemde talen. Nooit
te voren zaagt U zoo’n wonder!!“
Jammer, Oostra kon het geld in zijn zak
houden. Natuurlijk kon Charlie Chaplin
ook niet ontbreken in het Asta Theater.
Het was Charlie op Avontuur, waarin de

> 147

148 <

levensgeschiedenis van de acteur werd
verhaald en later was hij te zien in
Wordt nooit Verliefd.
Al een paar weken ging het gerucht, dat
het Asta Theater een installatie voor
geluidsfilms zou krijgen en inderdaad,
medio augustus 1931

was het zover. In

de film Ich glaube nie mehr an eine Frau
was Duitslands beste tenor Richard
Tauber te zien èn te horen. Het geluid
was voortreffelijk. Een primeur voor
Gorinchem, het eerste Sound theater
liet de directeur trots weten. Wel had
dit een verhoging van de plaatsen met
10 cent tot gevolg. Het liep storm, want
dit nieuwtje wilde niemand missen. De
aanschaf van verende klapfauteuils
maakte het bijwonen van een
voorstelling nog prettiger.
Het alleenrecht van een filminstallatie
met geluid was slechts van korte duur,
want nog geen maand later opende het
Roxy-Theater dat ook over dergelijke
apparatuur beschikte. Deze nieuwe
bioscoop was een geduchte concurrent.
Ter gelegenheid van het tweejarig
bestaan werd de Weense operettefilm
Zwei Herzen im Dreiviertel Takt
gedraaid met de operazanger Willy
Forst. Door filmopnamen van diverse
plekjes in de stad te laten maken, o.a.
van de paardenmarkt, van voetballer
Frank Wels in actie en zelfs van een

verkeersongeval in de Westwagenstraat
en die te vertonen, trok Berenson weer
volle zalen. Voor het college van
burgemeester en wethouders gaf hij
zelfs een speciale voorstelling.
Op zondagmiddag was er altijd een film
voor de jeugd, zoals Oliver Twist,
gespeeld door Jackie Coogan. Toen De
Kleine Inge en haar 3 Vaders draaide
voor jong en oud, was ‘s avonds de film
Emiel en zijn Detectives voor boven 14
jaar te zien, gemaakt naar de eerste

jeugdroman van Erich Kästner. Weinige
jaren later zouden zijn werken door de
nazi’s verboden worden. Bij de film
Zwei Herzen und ein Schlag met Lilian
Harvey in september 1932 werden
beelden van Gorinchem anno 1932
vertoond die erg leuk waren: “Het
Gorkumsche filmpje was buitengewoon
aardig en telkens als er ‘n bekende
Gorcumer op het doek verscheen, ging
er een gejuich op.” Jammer dat deze
beelden niet meer voorhanden zijn.
Veel Duitse films kwamen in de
bioscopen. Het Asta-Theater bracht De
Trots van de 3e Compagnie met de
grote komiek Heinz Rühmann, een
militaire klucht waarbij lachsalvo's
klonken.
Films met een historische achtergrond
waren altijd in trek. Zo’n film was De
Slag bij Waterloo, waardoor Napoleon

in 1815 voorgoed van het Europese

toneel verdween. Soms werd een film
nagesynchroniseerd. Dat was het geval
met de Duitse film Jonny steelt Europa
met de acteur Harry Piel. Uit de Duitse
monden van de acteurs klonk
Nederlands.
Volgens de aankondiging moest het
stormlopen voor Het Meisje met de
Blauwe Hoed, de tot dan toe beste en
mooiste Nederlandse film. Lou Bandy
en Truus van Aalten speelden in deze
vrolijke soldatenfilm naar de roman van
Johan Fabricius. En storm liep het, want
de film werd geprolongeerd. Van 8 tot
en met 20 februari 1935 waren alle
voorstellingen uitverkocht.
De directeur van het Asta-Theater hield
van stunten. Elke bezoeker van de film
Es gibt nur eine Liebe die twee of meer
plaatsen bestelde, zou gratis per auto
van huis worden gehaald, mits de
afstand maximaal ongeveer 500 m
bedroeg. Volle zalen trokken ook
Fientje de la Mar, Sylvain Poons, Johan
Heesters, Jopie Koopman, Aaf Bouber
en Corrie Vonk in Bleeke Bet, uiteraard
een lachfilm van Nederlandse bodem. In
juni 1935 draaide Quo Vadis in het AstaTheater met Emil Jannings als keizer
Nero.
Directeur Berenson van het intieme en

knusse Asta-Theater vertrok eind

augustus 1935 naar Heerlen waar hij tot

directeur van de Stadsschouwburg was
benoemd. Na een sluiting van enkele
weken ging het Asta-Theater op 27

september weer open, nu onder

directie van F.J. de Jong, de exploitant
van het Roxy-Theater. De dagelijkse
gang van zaken kwam in handen van A.
Borsje. In de inmiddels gerenoveerde
zaal met een nieuwe geluidsinstallatie
en een betere verlichting werd de
nieuwste Nederlandse amusementsfilm
De Kribbebijter vertoond met in de
hoofdrollen Cor Ruys en Louis de Bree.

Enige weken later kwam de film 30 Jaar

Wereldgebeuren naar de bioscoop aan

Scène uit de film
Bleeke Bet.
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de Westwagenstraat, een aaneen-

schakeling van authentieke filmverslagen uit de periode 1904-1930.
Kort daarna kon men getuige zijn van
het fraaie doelpunt dat de kleine Frank
Wels maakte in de wedstrijd van het
Nederlands elftal tegen Denemarken.
En zowaar stond Het Meisje met de
Blauwe Hoed weer op het programma,
want de Nederlandse films deden het
goed. Zo ook de op Sumatra opgenomen film Rubber met Nederlandse
acteurs.

Het Asta- en het Roxy-Theater gaven bij
bijzondere gebeurtenissen van het
Koninklijk Huis doorlopende cineacvoorstellingen, zoals bij de verloving en
het huwelijk van prinses Juliana, met
uitvoerige reportages. Pasen 1937
kwam De Graaf van Monte Cristo naar
de beroemde historische roman van
Alexander Dumas

naar het Asta-Theater.

Ernstige en vrolijke, romantische en
spannende films wisselden elkaar af en
zo nu en dan passeerde een natuurfilm
en een muzikale film de revue.
Natuurlijk ontbraken de opnamen van
de in dat jaar gehouden Wereldjamboree in Vogelenzang niet.
Net voor de kerstdagen kwam Modern
Times in het Asta-Theater met Charlie
Chaplin, “De eenige man die de heele
wereld aan het lachen brengt” en

gelachen is er om de komiek. De
wereldkampioene schaatsen Sonja
Henie was te bewonderen in Op glad IJs
en later was de IJskoningin te zien in
Een Meisje uit Duizend en in De IJsfee
komt. De film Vleugels boven Honolulu
toonde Hawaï “alwaar de
Amerikaansche destroyers en vliegende
forten der luchtmacht hun basis
hebben”. Deze film zal in Japan wel met
bijzonder veel belangstelling zijn
bestudeerd, want drie jaar later was
Pearl Harbor het doelwit van de Japanse
luchtmacht.
Inmiddels was de oorlog uitgebroken en
dan doet een titel als Een Amerikaansche Ontknooping begin januari
1941 vreemd aan. Als de medespelers
worden genoemd komt de aap uit de
mouw. Magda Schneider, de moeder
van Romy Schneider, Hans Soehnker en
Paul Kemp zijn allen Duitse filmsterren
en de schitterende muziek was van
Robert Stolz. Het voorprogramma bood
actueel wereldnieuws, waaronder werd
verstaan de redevoering van Goebbels
over de strijd tegen Engeland, de
toespraak van de Führer in het Berlijnse
Sportpaleis tot 5000 cadetten van leger,
luchtmacht en S.S., waarin hij zijn
toehoorders wees op hun plicht, het
kerstfeest 1940 van rijkscommissaris
Seyss-Inquart in de Haagse Dierentuin

voor 700 personen, onder wie 50 Duitse

Duitse makelij taboe. In de kermisweek
kwam de komische Nederlandse film
Kermisgasten. Films gebaseerd op de
Tweede Wereldoorlog kwamen van
lieverlee in de bioscopen, zoals de
aangrijpende film In Handen der Nazi's
en De Onzichtbare Spion, gebaseerd op
The Invisible Man van H.G. Wells.
Dat de oorlog in 1946 nog niet was
vergeten en veel artikelen, waaronder
textiel, nog op de bon waren, blijkt wel
uit de aankondiging van Spijkers met

restauratie van de Grote Toren.

Uw textielpunten nuttig en koopt
zakdoeken, want U zult tranen lachen
als U George Formby ziet flirten,

weeskinderen en 50 herstellende
gewonde militairen en ongetwijfeld het
bezoek van Hitler aan zijn soldaten aan
het front. De propagandamachine via
de bioscopen werkte op volle kracht.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
het bioscooppubliek in de pauze werd
getracteerd op dia’s van de N.S.B., de
Nederlandse Volksdienst en een oproep
om de Winterhulp te steunen.
In januari 1944 draaide een weeklang
een film van Polygoon over de
Gelijktijdig was deze journaalfilm van
de Gorinchemse toren te zien in het
Roxy-Theater.
Na 13 oktober 1944 hielden de
voorstellingen op, wat wellicht te
maken had met de schaarse
brandstoffen en de stroomvoorziening.
In het naoorlogse Nederland kreeg het
bioscooppubliek weer Amerikaanse en
Engelse films te zien. In september
1945 draaide zowel in het Asta- als in
het Roxy-Theater de prachtige
Amerikaanse film De Lamp blijft
Branden (The Lamp still Burns), over
een jonge vrouw die haar beroep
vaarwel zegt om verpleegster te
worden. De titel doet duidelijk denken
aan Florence Nightingale, The lady with
the lamp. Voorlopig waren films van

Koppen

met George Formby: “Besteed

zingen, vechten en autorijden”. Najaar

1948 bracht de Kronings-film met de
abdicatie van koningin Wilhelmina, de
inhuldiging in de Nieuwe Kerk, de
rijtoer van koningin Juliana en verdere
festiviteiten rond de Koninklijke Familie.
Een paar maanden later kregen
personen van 65 jaar en ouder dezelfde
film gratis te zien. Hieraan was
toegevoegd de film Saludos Amigos van
Walt Disney. De revolutionaire film
Fantasia van dezelfde filmmaker was
aanleiding tot veel discussies: “Dit
behoeft geen verwondering te wekken,
want deze vorm van kunst is nieuw.
Walt Disney heeft, geïnspireerd door de
‘grote muziek’ kleur, geluid en
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beweging aangewend om zijn
gedachten te uiten.”
Het Asta-Theater en het Roxy-Theater
hadden één directie. Daarin kwam in
het najaar van 1949 verandering. De
vennootschap werd ontbonden, waarna
het Asta-Theater onder de bestaande
handelsnaam doorging. A. Borsje, die al
veertien jaar de bioscoop beheerde,
zette het bedrijf als eigenaar voort. De
nieuwe eigenaar haalde de film L.O.
L.K.P. naar zijn bioscoop, een film
vervaardigd in opdracht van de
Landelijke Organisatie voor hulp aan
onderduikers en de Landelijke
Knokploegen. Geen verhaal van helden
of avonturiers, maar van de gewone
burger, die twijfel, angst en zorg kende
in de donkere bezettingstijd van vijf jaar

terug.

Op donderdag 10 mei 1951 vond een
bijzondere voorstelling plaats voor
genodigden met de film Everybody
does it (Als mijn Vrouw dat wist …). Het
bijzondere had geen betrekking op de
film, maar op het geheel
gemoderniseerde interieur van het
theater. De entree was al eerder
verbeterd, maar nu was de bioscoopzaal
onder handen genomen. Het donkere
interieur had plaatsgemaakt voor
vrolijke tinten en een stemmige
verlichting. Ook de klapstoelen waren

vernieuwd. De bejaarden werden op
een voorstelling getrakteerd. Later
volgde nog de renovatie van het
trappenhuis, want de zaal was boven
zodat altijd van de trap gebruik moest
worden gemaakt.
Tijdens de kerstdagen 1954 en de
volgende dagen draaide From Here To
Eternity, de succesfilm uit 1953 die acht
Oscars had gekregen. Geen wonder dat
deze film met Burt Lancaster,
Montgomery Clift, Deborah Kerr, Frank
Sinatra en Donna Reed werd geprolongeerd, maar daar zou het niet bij

blijven. Anderhalf jaar

later kwam de

film weer in dit theater, eind 1956

nogmaals en in 1964 nog een keer. De

vertoning van Cinemascope-films werd
mogelijk in 1955. De eerste film in deze
uitvoering was De Slavinnen van

Bagdad.
De film Tu enfanteras sans Douleur met
als Nederlandse titel De Pijnloze
Bevalling was in september 1957 te
zien. Op een zondagochtend waren er
van deze voorlichtende film zelfs twee
speciale voorstellingen. Een jaar later
kwam de bekende film The Bridge on
the River Kwai met William Holden,
Alec Guinness en Jack Hawkins,
waarvoor zoveel belangstelling bestond,
dat een prolongatie volgde. Daarna
kwam een film van een geheel ander

genre: Dorp aan de Rivier door Fons

Rademakers naar de roman van Anton
Coolen. Nog een andere brug was in het
Asta-Theater te zien. Dat was de
Merwedebrug die op 15 maart 1961
door koningin Juliana werd geopend en
direct daarna was er in alle
voorstellingen een verslag van te zien.
Een geweldige trekker was de
bekroonde Cinemascope-film Spartacus
die eind 1961 in de bioscoop kwam en
wegens de grote belangstelling
geprolongeerd werd en later nogmaals
kwam. De spannende film De Kanonnen
van Navarone met Gregory Peck, David
Niven en Anthony Quinn was te zien in

maart 1962. Enkele Duitse kanonnen
die een zeestraat bestreken moesten
worden uitgeschakeld en natuurlijk met
succes. Ook deze indrukwekkende film
werd verscheidene malen herhaald.
Natuurlijk mocht Twist around the
Clock, een film over de nieuwste
dansrage, niet ontbreken.
Woensdagavond 3 november 1965
begon om 19.45 uur de voorstelling van
de film En de hel volgde hem na,
aangekondigd als: “Een enorm sterke
film met schokkende daden, Menselijke
zwakte en menselijke grootheid in een
fascinerend duel.” Niemand kon toen
bevroeden dat die film met ‘hel’ in de
titel en ‘schokkende daden’ de laatste

film in het Asta-Theater zou zijn. De
volgende dag, ‘s middags omstreeks
15.00 uur brak brand uit in de bioscoop.
Het interieur brandde geheel uit. De
oorzaak was een gordijn dat tegen een
warme lamp kwam tijdens
werkzaamheden in de filmcabine.
Behalve het bioscoop-theater, ging ook
het achterste gedeelte van de onder de
bioscoop gelegen bakkerij van de
Coöperatie Vooruitgang verloren. Het
betekende een roemloos einde voor het
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Asta-Theater. Het echtpaar Borsje - van

Leeuwen zag er geen heil in een nieuwe
bioscoop te beginnen.
Dat er ooit rekening met brand was
gehouden valt op te maken uit een
vraag van een raadslid in 1949 naar de
brandveiligheid van het Asta-Theater
boven een bakkerij. Volgens de
burgemeester voldeed de lokaliteit toen
aan de voorschriften van de Brandweer,
maar met een gordijn dat tegen een

hete lamp kon komen was blijkbaar
geen rekening gehouden.

Roxy-THEATER
Het Roxy-Theater heeft een
voorgeschiedenis. Toen eind 1915 de
Minerva-Bioscoop in De Doelen ophield
te bestaan, was er in Gorinchem geen

gelegenheid meer om een film te gaan

zien. In het ontstane gat sprong W.G.
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“Ik heb in de Roxy een
heel leuke tijd gehad.

van

den

Heuvel

operateur bij het Roxy-Theater

Mijn vader werkte als portier bij de Roxy. En door

gevonden. Ik rolde het filmpje uit op een tafel en

hem kwam ik in aanraking met de bioscoop. Films

vervolgens rolde ik het weer op. Zo leek het net of ik

interesseerden me wel, maar het werk in de cabine

hem wel had gedraaid.

vond ik veel leuker. Ik was benieuwd hoe dat daar

Tegenwoordig zitten er in de machine echte lampen

allemaal ging en was vaak in de cabine te vinden.

achter de film. In mijn tijd had je koolspitsen.

Op een gegeven moment werd mij gevraagd of ik

Tijdens het projecteren van de film brandden die

echt interesse had om bij te springen als het nodig

koolspitsen steeds verder op, dus die moest je ook

was. Ik kreeg mijn opleiding van de vaste operateur

nog eens extra in de gaten houden.

van de Roxy. Na mijn militaire diensttijd ben ik er

De mooiste anekdotes uit mijn tijd als operateur

een jaar lang bijna iedere dag geweest om het vak

komen toch van de pornofilms. De meeste mensen

te leren. In 1962 draaide ik voor het eerst geheel

kwamen om 19.45 uur naar de bioscoop want de

zelfstandig een film, het was “De Langste Dag”, een

film begon om 20.00 uur. Ze bleven zitten tot het

oorlogsfilm.

eind. Maar er was er altijd eentje, echt een bekende

Maar ik had twee banen

In mijn tijd stonden er nog twee machines in de

man in Gorinchem, die kwam altijd pas als de film

tegelijk. Op een gegeven

cabine. Op één machine kon een spoel (acte) van

al vijf minuten bezig was en vijf minuten voor het

moment kon ik het

ongeveer 17 minuten. Dus je had wel twee machines

einde vertrok hij weer. Ook kwamen er op

draaien van films niet

nodig, want de meeste films hadden 6 of 7 actes.

zaterdagavond regelmatig twee agenten onder

meer combineren met

Soms zaten ze niet goed in de doos en dan klopte

diensttijd in de cabine meekijken naar de pornofilm.

mijn werk bij Atterna.

de volgorde niet van wat je liet zien. Dan moest je

De cabine is klein en naast de machine zit een klein

Daarom ben ik er mee

stoppen, de spoel er af halen en een andere er op

ruitje waardoor de operateur naar de film kan

gestopt. Maar ik ben met

doen. Dan hoorde je het publiek in de zaal fluiten

kijken. Door dat kleine ruitje keken ze dan naar de

een heel goed gevoel

en joelen. Maar ik maakte me daar niet druk over.

pornofilm.

weggegaan.”

Rustig blijven, dat deed ik altijd.
Tegenwoordig is de hele film aan elkaar geplakt op
één spoel. Je kunt nu gemakkelijk even weglopen.
Maar vroeger kon dat niet. Je kon even naar de wc
als je echt nodig moest. Maar verder moest je
blijven zitten want iedere keer moest je de spoel
overhevelen. De reclame zat ook allemaal op aparte
spoeltjes. Je had wel eens teveel reclamefilmpjes. Er
waren er ook bij in Cinemascoop (breedbeeld) en
om die te vertonen moest je wel de lens verwisselen.
Ik had daar niet altijd zin in en heb er iets op

Ad

de

Wit

sinds ross exploitant van het Roxy-Theater

Ik ben een van de nestoren op bioscoopgebied. Al op

Tegenwoordig wordt er ook steeds meer met

mijn veertiende draaide ik in mijn vaders bedrijf als

animatie-achtige decors gewerkt. Samengestelde

volwaardige kracht mee. Dus ik zit al 50 jaar in het

beelden.
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vak.
Het meest opvallende toen ik hier kwam was, dat

Je moet erg oppassen met downloaden, want er is

het uitgaande publiek altijd naar de bioscoop ging

een stichting, de Stichting Brein, en die is heel alert

in Breda, Den Bosch of Rotterdam. Het is mij gelukt

en heel actief in het opsporen van mensen die

die mensen hier naar toe te trekken. Nu gaan ze in

illegaal downloaden. Ze controleren op heel veel

Gorinchem naar de film.

plaatsen. Het is een goede stichting die ons

Om dat voor elkaar te krijgen moet in principe wel

bioscoopexploitanten behoedt voor oneerlijke

alles kloppen. Commercieel is de man die buiten

concurrentie.

staat dan ook belangrijker dan de man die al een

Je kunt bij onze bioscoop op dit moment niet

“De zaalindeling zal in de

kaartje heeft gekocht. Maar de man die binnen is,

pinnen. Pintransacties kosten veel tijd. Pasjes die het

toekomst veranderen,

krijgt hier wel 1000 procent service. Service verlenen

niet doen, of storing in de apparatuur. Ik ben niet

vriendelijker en flexibeler

betekent ook dat je af en toe corrigerend op moet

tegen pinnen, maar ik wil snel en effectief werken.

worden. Die lange rijen

treden.

In die zin ben ik dus erg conservatief. Maar in de

met stoelen zullen

toekomst sta je hier met je zelf uitgedraaide kaartje

verdwijnen. Men moet

ledere distributeur laat vooraf alle films zien die hij

aan het loket en ga je zitten op je zelf uitgekozen

meer op zijn eigen plek

uitbrengt. Een film kan niks zijn, of juist heel goed.

plaats.

kunnen zitten. Kom je

Wanneer je vooraf gaat kijken, heb je meer feeling

met drie mensen naar de

met het product.

Mensen zeggen ook wel eens tegen mij: “Jij hebt

film dan moet je ook met

Tot voor kort zag ik echt alle films. Ik heb er

mazzel. Er is maar één bioscoop in Gorinchem.”

Z'n drieën bij elkaar

ongeveer 7.000 gezien. Maar de weg naar

Maar wanneer hier meer bioscopen waren geweest,

zitten, zonder andere

Amsterdam is lastig, er staan veel files. Dus het

was ik hier misschien wel niet naartoe gekomen.

buurman of -vrouw.”

animeert niet echt om er telkens naar toe te gaan.

Dus daar gaat het niet over. Mensen moeten zuinig

Er zijn grote artiesten die hele slechte films maken

zijn op deze bioscoop.

en onbekende acteurs die prachtige films maken.
Dus namen zeggen me niet alles. De technieken die
de makers gebruiken, die veranderen steeds. Het
publiek heeft dat niet altijd in de gaten. Maar wij
zien dat wel. Bijvoorbeeld wanneer
camerastandpunten worden veranderd.

156 < _ Brand in het Asta-Theater
op 4 november 1965.

Geurtsen van Baarskamp, de exploitant
van het etablissement Gambrinus aan
de Appeldijk, die over een ruime zaal
beschikte. Daar werd op zaterdag 15 juli
1916 ‘s middags en ‘s avonds een
filmvoorstelling gegeven met als toegift
bal na de laatste voorstelling. Twee
weken daarna organiseerde H.A.
Eckstein filmvoorstellingen met de
American Electro Bioscoop in Gambrinus,

maar daarna waren er geen films meer
te zien. Wel koos zo nu en dan het
theaterschip Alhambra ligplaats aan de
Appeldijk, doch die bioscoop trok niet

veel publiek.

Inmiddels werden in De Doelen
geregeld films vertoond. Eind oktober
1922 ondernam de Eerste Nederlandsche
Bioscoop-Onderneming een poging tot

vestiging van een bioscoop in de zaal
van Gambrinus, een zaal die zich
uitstekend leende voor het presenteren
van films. Vertoond werd de film
Drijfzand, gevolgd door films van
Charlie Chaplin en beelden van de
voetbalwedstrijd NederlandDenemarken. Het bleef echter bij een
poging, want de bioscoop-onderneming
hield het na twee voorstellingen voor
gezien.

Incidenteel werd nog wel eens een
besloten filmvoorstelling in Gambrinus
gehouden voor een vereniging. Van een

zekere regelmaat was geen sprake,
totdat F.J. de Jong Gambrinus kocht. Hij
wilde er een bioscoop vestigen en liet
verbouwingen uitvoeren om de zaal als
zodanig te kunnen gebruiken. De
toneelzaal werd filmzaal met alleen al
op het balkon plaats voor ruim honderd
personen. Daarna kreeg het pand een
stijlvolle voorgevel naar ontwerp van
bouwkundige J. de Bie. Het diepe
portiek bood ruimte voor
reclamemateriaal van films en foto’s
van filmsterren.
Op vrijdag 11 september 1931 vond de
heropening plaats van Gebouw
Gambrinus met een voorstelling in het
aldaar gevestigde Roxy-Theater.
Getoond werd de geluidsfilm Das Lied
ist Aus met in de hoofdrollen Liane Haid
en Willy Forst. Een van de populaire
liedjes uit deze film was het bekende
Adieu mein kleiner Garde-Offizier van
Robert Stolz. Na afloop gingen de ruim
300 aanwezigen naar de versierde
danszaal waar het Balalaika-Orkest voor
de muziek zorgde.
De volgende film was Atlantic, volgens
de aankondiging ‘s werelds grootste
geluidsfilm over de ondergang van een
modern zeekasteel. In Het Lied van
Parijs, eveneens een geluidsfilm, kon
men kennismaken met Maurice
Chevalier. Er was een Nederlands
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Het Roxy-Theater
aan de Appeldijk.

Á

gesproken journaal bij. Deze film was te
zien van vrijdag- tot en met
maandagavond. Elke week was er weer
een andere film, tenzij in somige
gevallen verlenging plaatsvond. Met de
kerstdagen was de Levensgeschiedenis
van Grock te zien, de wereldberoemde
clown, welke film als volgt werd
aangeprezen: “Grock, die met zijn kunst
millioenen heeft verdiend en slechts in
de grootste theaters der wereldsteden
optrad, brengt, dank zij de sprekende
film, zijn kunst thans ook aan de
kleinere plaatsen.” En zo kon
Gorinchem kennis met hem maken!

Eind januari 1932 was de film De Mona
Lisa gestolen over het meesterwerk van
Leonardo da Vinci in het Louvre in Parijs
te zien, waarin Willy Forst de hoofdrol
speelde. In mei kwam Ben Hur, de
grootse film die al eerder in De Doelen
had gedraaid, een maand later gevolgd
door De Klokkenluider van de Notre
Dame. Hierin speelde Lon Chaney de
hoofdrol als de bultenaar Quasimodo.
De Jong wist nog een veel besproken
film naar zijn theater te halen: Mata
Hari met Greta Garbo in de rol van de
Nederlandse danseres Margaretha
Geertruida Zelle, die in Frankrijk als de

spionne Mata Hari in 1917 was

veroordeeld en gefusilleerd. In deze
Amerikaanse film uit 1931 was ook een
rol weggelegd voor Ramon Novarro.
Vier maanden later - in juni 1933 kwam de hoogst actuele film
Duitschland 1908-1933 naar de
bioscoop aan de Appeldijk. Het is de
periode waarin het zich bewapenende
Duitsland in het brandpunt van de
internationale belangstelling stond en
Hitler aan de macht kwam. Van een
geheel ander genre was de film met de
onschuldig klinkende titel Marion, das
gehört sich nicht, maar de Nederlandse
titel is minder verhullend: Suzanna in ‘t
Bad met Magda Schneider in de
hoofdrol en aangeduid als een
“geestige en een tikje pikante film met

heerlijke muziek.”

Ook de Nederlandse film werd niet
vergeten. In februari 1935 draaide de
een jaar eerder opgenomen film Op
Hoop van Zegen waarin Esther de Boer van Rijk schitterde als Kniertje.
Trouwens, in Roxy waren veel
Nederlandse films te zien. Een maand
later was het de amusante film De
Jantjes, die al meer dan tien jaar eerder
in Gorinchem draaide. Niet veel later
kwam de verfilming van Victor Hugo's
meesterwerk Les Misérables en het was
niet de stille versie die 18 jaar eerder in

De Doelen was vertoond, maar de een
jaar eerder opgenomen rolprent onder
regie van Raymond Bernard.
Het jaar 1935 sloot en het volgende
opende met Alleen op de Wereld, het
verfilmde dramatische verhaal van
Hector Malot dat menig kind tot
tranens toe had bewogen. Er was echter
in het afgesloten jaar wel iets bijzonders
gebeurd. De exploitant van het RoxyTheater F.J. de Jong was ook eigenaar
geworden van het Asta-Theater, de
bioscoop aan de Westwagenstraat
waarvan de eigenaar naar elders was
vertrokken. Concurrentie tussen de
twee bioscopen veranderde in
samenwerking. Dat uitte zich weldra bij
de Nederlandse film Het Leven is niet
zoo Kwaad, waarin Lou Bandy triomfen
vierde. De film draaide in het RoxyTheater, maar op één avond was de zaal
bezet voor iets anders en daarom ging
de film voor één voorstelling naar het
Asta-Theater. Aan Kermisgasten

werkten de “lievelingen van het Ned.

publiek” mee en wie waren die

‘lievelingen’ dan wel?: Heintje Davids,
Johan Kaart en Sylvain Poons.
Eind oktober 1936 nam Charlie Chaplins
Modern Times bezit van het RoxyTheater. Een enthousiaste introductie
getuigt van “Ongetwijfeld zal de
populaire grapjas, die we in Gorcum
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jaren lang niet meer gezien hebben,
ook thans nog erin slagen de
lachspieren in werking te brengen en
ons een accoord van dolle vroolijkheid
te bezorgen.” En gelachen werd er net
als in Pygmalion, de juist voltooide
Nederlandse film gebaseerd op het
toneelstuk van G.B. Shaw. Lilly
Bouwmeester, Johan de Meester, Emma
Morel, Eduard Verkade en Mathieu van
Eysden excelleerden op het scherm.
Gedurende de oorlogsjaren werden in
het Roxy-Theater opvallend veel
Nederlandse films vertoond, zoals
Merijntje Gijzen’s Jeugd, Boefje, ‘t Sal
Waerachtig Wel Gaen, Suikerfreule,
Malle Gevallen, ‘t Was 1 April, Vadertje
Langbeen, Morgen gaat het beter,
Spooktrein en Het Leven is niet zoo
Kwaad.
Ingrid Bergmann, Charles Boyer en
Joseph Cotten waren te zien in Gaslicht
uit 1944, omschreven als een der
mooiste films van destijds. De
toneelversie kwam onder auspiciën van
‘t Nut al eerder op de planken van De
Doelen. Een maand vóór Gaslicht
trokken in mei 1947 velen naar het
Roxy-Theater om Rebecca te zien, de
film met Laurence Olivier, Joan Fontaine
en Judith Anderson, in 1940 vervaardigd
onder regie van Alfred Hitchcock. Het
was de verfilming van de gelijknamige

roman van Daphne Du Maurier.
“Volmaakt gespeeld, weergaloos knap
verfilmd, boeit Rebecca van de eerste
tot de laatste minuut”, waren de
opwekkende woorden om mensen te
lokken.
Volgens de exploitant van het RoxyTheater was Het Lied van Bernadette,
vervaardigd naar de onsterfelijke roman
van Franz Werfel, een der mooiste films
die ooit waren gemaakt en ook bij
Bambi was hij op dreef: “De vaardigheid
van Disney's penseel grenst aan het
ongelooflijke. Schoonheid van kleur,
actie, dialoog, muziek, humor, spanning
en vooral technische vaardigheid,
ziedaar wat men zegt over Bambi, Walt
Disney's meest geprezen film sinds
Sneeuwwitje.”
In het najaar van 1949 kwam een einde
aan de relatie met het Asta-Theater. De
beide bioscopen werden weer elkaars
concurrent. Rond de jaarwisseling
1949/50 draaide de Italiaanse film
Fietsendieven, waarmee Vittorio de Sica
naam maakte. Sommigen prezen deze

film als de beste sinds de oorlog. Bijna
een jaar later was de Nederlandse
speelfilm De Dijk is Dicht te zien met
o.a. Kees Brusse en Jan Teulings. Het

verhaal van de film is triest en
indrukwekkend, maar eindigt toch in
een gelukkig slot. Een landgenoot liet

De vernieuwde zaal
werd in gebruik genomen
met de vertoning van
de film Flodder op
18 december 1986.

tijdens de oorlog zijn vrouw naar
Zeeland gaan. Zelf probeert hij de
Biesbosch door te komen en raakt
daarbij gewond en gevangen. Zijn
vrouw komt om bij het bombardement
op de dijken van Walcheren. In deze
film speelden enkele oud-illegale
personen uit Werkendam, Sleeuwijk en
Woudrichem mee die bij de crossings
door de Biesbosch betrokken waren. In
januari 1953 was deze film weer van
stal gehaald voor drie voorstellingen.
Kort daarna toonden de journaals in de
bioscopen de verschrikkelijke beelden
van de watersnood in Zeeland, de ZuidHollandse Eilanden en de

Alblasserwaard en dat waren de
realistische beelden van de ramp.
Dergelijke beelden waren ook te zien
voor de hoofdfilm Limelight van Charles
Chaplin die in die tijd werd vertoond.
Eind april 1950 kwam The Third Man,
ofwel De Derde Man, spelend in het
Wenen van kort na de Tweede
Wereldoorlog met o.a. opnamen in de
riolen van die stad. Het scenario was
van Graham Greene en te zien waren
o.a. Joseph Cotten en Orson Welles als
Harry Lime. Naar aanleiding van deze
film adverteerde de firma Elmura met
grammofoonplaten van de bekende
filmmuziek op de citer gespeeld door
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In 1979 nam het
Roxy-Theater de tweede
zaal in gebruik.

Anton Karas.

Een spraakmakende film was zeker
Moulin Rouge uit 1952 met Zsa Zsa
Gabor, Suzanne Flon en Colette
Marchand. De film speelt in Parijs en
heeft bijzonder grappige fragmenten.
De in 1955 opgenomen film Ciske de
Rat, gebaseerd op het boek van Piet
Bakker, was twee jaar later in het RoxyTheater te zien. Ciske werd gespeeld
door Dick van der Velde, Kees Brusse als
schoolmeester Bruis en verder speelden
o.a. mee Johan Kaart, Rob de Vries, Riek
Schagen en Paul Steenbergen. De film
trek meer dan 2 miljoen bezoekers en
staat in de top tien van de best

bezochte Nederlandse films. Tot die
zelfde categorie behoort Alleman, de
documentairefilm uit 1963 in zwart-wit
van Bert Haanstra, waarin de filmmaker
een beeld geeft van Nederland en de
Nederlanders. De succesvolle film kwam
in 1964 en werd herhaalde keren
geprolongeerd.
Van een geheel ander kaliber was de
spectaculaire oorlogsfilm De Langste
Dag, gemaakt in 1962 naar het boek
The Longest Day van Cornelius Ryan over

de invasie in Normandië op 6 juni 1944.
Aan de film werkten 42 topsterren mee,
onder wie John Wayne en Richard
Burton. Als een soort vervolg op deze

film kwam later in het jaar De Dag na
de Invasie. Een indrukwekkende
oorlogsfilm was eveneens De Slag om
Bastogne over het Ardennenoffensief,
de laatste grote aanval van het Duitse
leger aan het Westfront.
De Nederlandse film Turks Fruit naar de
roman van Jan Wolkers, was in 1973
vervaardigd en ook te zien in het RoxyTheater. Deze film van Paul Verhoeven,

met in de hoofdrollen Rutger Hauer en
Monique van de Ven, draaide maar
liefst vijf weken. De film is opgenomen
in de canon van de Nederlandse film,
net als De Jantjes (1934), Fanfare
(1958), Flodder (1986) en Het Zakmes
(1992). In april en mei 1975 kwam
Keetje Tippel in de persoon van
Monique van de Ven met Rutger Hauer

en Peter Faber als medespelers. Drie
weken lang kon deze gloednieuwe
Nederlandse film van Paul Verhoeven
worden bekeken.
Voor P.A.M. de Witte en zijn vrouw
J.M.A. van Unen, die al jaren de scepter
zwaaiden in het Roxy-Theater, was 14
november 1979 een heuglijke dag. De
tweede zaal van het theater werd
officieel in gebruik genomen met de
film Grijpstra & De Gier met Rijk de
Gooyer en Rutger Hauer. De nieuwe zaal

met 169 stoelen kwam op de plaats
waar voorheen nachtbar La Condesa

was. De andere zaal bood ruimte aan
140 kijkers. Alle stoelen van de grote
zaal waren in december 1986 bezet bij
de première van Flodder. De komische
film draaide wekenlang en toonde het
wel en wee van een a sociaal gezin dat
door omstandigheden verhuist naar een
villa in een sjieke buurt.
De Amerikaanse speelfilm Schindler's
List ging over de industrieel Oskar
Schindler die in de Tweede Wereldoorlog 1200 Joden uit Polen en Tsjechoslowakije wist te behoeden voor de
gaskamers. Steven Spielberg maakte de
film in 1993 en vanaf 14 april 1994 tot
en met 29 juni was deze aangrijpende
film in het Roxy-Theater te zien.
De voor een deel in Gorinchem anno
1994 opgenomen film De Tasjesdief
met de 12-jarige Olivier Tuinier in de
hoofdrol, draaide in mei en juni 1995
maar liefst vijf weken in het RoxyTheater. Hoewel het eigenlijk een
jeugdfilm is, kwamen er toch ook veel
volwassen stadgenoten op af vanwege
de stadsbeelden.
Een kaskraker was zeker Abeltje, de film

die op 26 november 1998 begon te
draaien. Deze Nederlandse speelfilm
voor alle leeftijden is gebaseerd op het
gelijknamige boek van Annie M.G.
Schmidt. Op zijn eerste dag als liftboy
vliegt Abeltje Roef met drie passagiers
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Merwenieuws, clubblad

Het

nummer

van:

van de Merwefilmers,
1992.

de Spaarpotsteeg woningen bouwde.
De nieuwe zaal kreeg een capaciteit van
180 plaatsen. Het Roxy-Theater was
toen al zo’n tien jaar in handen van Ad
en Marjan de Wit.

MERWEFILMERS

in de lift het dak uit van warenhuis
Knots. Hoog in de lucht ontdekt hij hoe
de lift te besturen is en het lukt hem te
landen in New York en later door te
vliegen naar Zuid-Amerika, onderwijl de
nodige avonturen belevend. De film
bleef maar liefst vier maanden mensen
trekken.
In juli 1999 kwam nog een derde zaal
bij het theater. Dat gebeurde in goede
samenwerking met de Stichting
Stadsherstel Gorinchem, die toen aan

A.C. Kroonenberg en L.G. Roggen
richtten op 20 april 1955 de
Gorinchemse Smalfilmclub De
Merwefilmers op. Aanvankelijk telde de
vereniging dertien leden, maar het
ledental nam weldra toe en groeide
zelfs tot 50. In de Eendvogelsteeg had
de vereniging een clublokaal, De
Eendvogel genaamd. Later ging die
naam mee naar een andere lokaliteit
aan het eind van de Molenstraat.
Voorstellingen werden gegeven in het
Militair Tehuis in de Krabsteeg. Daar
werden films vertoond die opgenomen
waren in de vakantieweken. De leden
namen geregeld deel aan filmwedstrijden. De club organiseerde ook
filmcursussen.
Van 1978 tot en met 1982 hielden de
Merwefilmers jaarlijks in de Nieuwe
Doelen een filmfestival onder de naam
Eerste Nationale Amateur Filmfestival.
Amateurs uit geheel Nederland namen
hieraan deel en voor filmers uit
Gorinchem en omgeving was er een
aparte wedstrijd.

In 1984 ging de vereniging zich ook
bezighouden met video-filmen, dat een
gat in de markt was. Veel bezitters van
video-apparatuur wilden er meer over
weten. Het sterk teruggelopen ledental
nam daardoor weer toe. Aan het minifilmfestival bij het 30-jarig jubileum op
22 april 1985 konden zowel leden als
niet-leden deelnemen.
De Merwefilmers betrokken in 1986 voor
korte tijd een clubhuis aan het
Herenlaantje. Door de vestiging van het
sociaal pension aldaar moest de

De prijswinnaar van

2e Nationaal Amateur
Filmfestival, 1979.

vereniging uitwijken naar het natuur- en

milieu-educatiefcentrum De Woelse
Hoek aan de Dalemwal, maar in 1999
kreeg de vereniging een ander
clublokaal: De Merwekelder onder de
Torenflat. De Merwefilmers organiseren
ook workshops, informatie-avonden en
diverse wedstrijden.

FiLMm FRONT FESTIVAL

Op 19 en 20 november 1998 stond café
't Amsterdammertje aan de Bornsteeg
in het teken van het Eerste Gorcumse
Filmfestival. Herinneringen blijven niet
lang hangen, want dat ‘Eerste’ klopt
niet, zoals hiervoor reeds gemeld. Het
festival was een initiatief van Joost van
Diemen, de uitbater van het café. Het
festival startte met een heuse filmset.
De Gorinchemse regisseur Enrico

DiCampo (Erik van Kampen) maakte
opnamen voor zijn korte film You and |
en vertoonde de thriller Scream Il.
Het festival kreeg het volgende jaar een
voortzetting. De Stichting Gorcums
Filmfestival, onder voorzitterschap van
Raimond van Soest, nam de organisatie
van een driedaags festival op zich. Het
festival wil een podium bieden aan jong
talent, zoals afgestudeerden, en films
tonen die de grote festivals net niet
haalden. Het festival werd afgesloten
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Affiche van het Film
Front Festival 2007.

P.

P,

FEB
GORINCHEM
www.filmfrontfestival.nl

met een gala-avond in theater
Peeriscoop. In 2001 kreeg het festival
uitbreiding met workshops voor
scholieren, georganiseerd door Ben de
Lange. De 68 ingezonden films waren te
zien in ‘t Pand, Peeriscoop, de
Schuilkerk op de Langendijk en het
Gorcums

Museum.

Het Gorcums Filmfestival veranderde in
2004 van naam en ging verder als Film

Front Festival. De drijvende kracht
achter het festival, Raimond van Soest,
verliet de organisatie wegens vertrek
naar elders. Vanaf 2007 vonden alle
activiteiten van het filmfestival plaats in
het Gorcums Museum. In het kader van
het 10-jarig bestaan werd in januari
2008 onder slechte
weersomstandigheden een drive-in
bioscoop op de Groenmarkt gehouden.
De film Twelve Monkeys van Terry
Gilliam werd getoond op een scherm
van 6 x 10 m. Voorzitter was de
filmmaker Han Savelkoel.
Het 11e filmfestival stond in het teken
van ‘echt en minder echt’. De prijzen in
de verschillende categorieën waren het
Gouden, Zilveren en Bronzen Ei en voor
de beste film van de scholierenworkshop was er het Kievitsei.

Han

Savel

koel

voorzitter van het Gorcums Film Front Festival
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Mijn eerste contact met het Gorcums Film Front

Als je allerlei makers uitnodigt om hun films te

Festival dateert van drie jaar geleden. Jack van

vertonen, maar er ontstaat geen synergie of

Mildert maakte de openingsfilm voor het festival en

communicatie tussen deze mensen dan is er niets

vroeg mij de montage voor mijn rekening te nemen.

meer dan alleen het vertonen van een serie films.

Ik was daarvoor al wel geïnteresseerd in het festival,

Het Film Front Festival wil meer bieden.

als filmmaker. Maar het kwam er telkens niet van

De educatieve kant van het festival is een verhaal

om er naar toe te gaan.

apart. Natuurlijk vind ik het belangrijk dat jongeren

Er zijn heel veel van dit soort kleine festivals in

leren over media-uitingen en hoe die gemaakt

Nederland waar jonge makers en nieuwe makers

worden. Maar je kunt je daarbij afvragen, of je daar

hun films kunnen tonen. Een stad als Gorinchem

een festival voor nodig hebt. Gewoon workshops

heeft natuurlijk niet een heel grote filmtraditie.

aanbieden aan scholen is ook een optie. Maar aan

Door dit festival geven we het medium film veel

de andere kant is het ook een heel mooie

“Ik werd gevraagd om

aandacht. Het festival brengt mensen naar

combinatie. Want we halen hiermee ook scholieren

mee te draaien in het

Gorinchem die de stad amper, of zelfs helemaal niet

naar het festival.

bestuur van het festival.

kennen. Maar ik heb mezelf de vraag, wat nu het

Ik heb besloten dat ik na dit jaar niet meer op dit

Daar voelde ik wel voor.

belang van het festival is en of het festival in

niveau voor het festival wil werken. Ik ben er per

Pas later bleek dat er een

Gorinchem moet plaatsvinden, ook gesteld. Ik ben

jaar bijna drie maanden fulltime aan kwijt. Ik heb al

nieuwe voorzitter werd

daar ook wel mee bezig.

wat contacten gelegd met mensen die het op de een

gezocht. Daar had ik

De gewone Gorcumer komt niet zo snel kijken. Vorig

of andere manier willen continueren. Dat vind ik

eigenlijk niet op

jaar hebben we geprobeerd daar verandering in te

belangrijk. Ik stap er niet uit om het te laten

gerekend, want het

brengen door het organiseren van een drive-in-

wegzakken. Ik wil eerst een club mensen zien te

betekent toch dat je de

bioscoop op de Groenmarkt. De timing daarvan was

vinden die de organisatie op zich wil nemen en op

kar moet trekken.”

niet echt handig. Het festival was in januari en het

hetzelfde niveau door wil gaan.

was ook nog eens heel slecht weer. Dit jaar was er
geen budget voor een openluchtbioscoop, anders
hadden we het weer georganiseerd, zeker nu het
festival in mei was.
Het bedenken van een jaarlijks thema en het
uitnodigen van gastsprekers die daarover komen
vertellen in relatie tot hun werk, die verdieping, dat
vind ik heel spannend. Het leggen van die contacten
is voor mij het leukste.onderdeel van dit werk.

Fred Delfgaauw
schminkt zich voor de
voorstelling Mozart,
2006.
Foto Rik Tazelaar.
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