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Van de redactie
Wij wisten niet dat Voorburg een heuse theaterhistorie kent. Door een gelukkige samenloop van omstandigheden kwam de redactie enige tijd geleden in het bezit van een manuscript van Barend Jan Donker uit Den Haag betreffende de theatergeschiedenis van
Voorburg. Hieruit is een selectie gemaakt die in de inleiding is opgenomen. Niet lang
daarna kwam het contact tot stand met Herman Flaton jr., zoon van de voormalige
Voorburgse toneelspeler en regisseur Herman Flaton. Tussen de vele aantekeningen van
zijn vader had hij er een aangetroffen waarin deze terugblikte op de ontstaansgeschiedenis van de Amateur Comedie Voorburg. Flaton jr., die al lange tijd aan dit gezelschap verbonden is, greep deze gelegenheid aan om de geschiedenis van de Amateur Comedie te
beschrijven. Hij werd daarin geassisteerd door Charles Abbing, ruim 50 jaar acteur bij
dezelfde theatergroep (inmiddels Theatergroep Voorburg geheten), die de laatste twee
decennia van het toneelgezelschap voor zijn rekening nam.
Intussen zag Paul Maas, sedert de oprichting programmacoördinator en vrijwilliger bij
Theater de Tobbe, de datum naderbij komen waarop het dertig jaar geleden was dat een
groepje vrijwilligers een theater stichtte in het oude Voorburgse zwembad. Voor hem aanleiding om de geschiedenis van dit theater op te tekenen en wel van 1976 tot 1992, toen
het nieuwe onderkomen aan het Burgemeester Feithplein werd betrokken. Ook zíjn bijdrage aan de theaterhistorie van Voorburg was van harte welkom.
Met deze ingrediënten kon een gevarieerd beeld van de theaterhistorie van Voorburg worden geschetst, dat we u graag willen aanbieden.

Theater de Tobbe, 1991.
Collectie Henk Klein Heerenbrink
Voorzijde omslag:
Voorstelling ‘De getemde Feeks’,
2003.
Foto: Jan-Evert Zondag
(Ardito theaterfotografie)
Collectie Theatergroep Voorburg
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Van de redactie

I

Inleiding
Barend Jan Donker

Ansichtkaart van de tuin van
‘De Wijkerbrug’, 1902.

Collectie Gemeentearchief
Leidschendam-Voorburg

Voorburg kende al in de negentiende eeuw enkele theaters, althans gebouwen waar muziek- en toneeluitvoeringen werden gegeven. Als eerste noemen we café Lans aan het Westeinde, dat een toneelzaaltje had.
Het voormalige hofje van Lans is naar de cafébaas vernoemd.
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kano’s aan om krachten te verzamelen voor de terugtocht. Het was er goed toeven in de zomer onder de
bomen op het terras. De recreatiezaal, in eerste instantie bedoeld voor bruiloften en partijen, werd ook door
Voorburgse verenigingen veelvuldig gebruikt. Er was
een podium met toebehoren. Er is muziek gemaakt,
gezongen en toneel gespeeld voor en door de betere
kringen. Burgemeester Barkey was in de jaren zeventig
van de negentiende eeuw mede-eigenaar van het gerenommeerde hotel-café-restaurant. In 1918 is de uitspanning aan de gemeente verkocht.

Omstreeks 1820 lag café De Gouden Leeuw aan de
noordzijde van de Herenstraat. Later verhuisde dit
bedrijfje naar de Molenlaan. In 1869 kreeg de eigenaar
toestemming van de gemeente om tijdens de kermis
toneelvoorstellingen te houden. De vergunning wordt in
het gemeentearchief bewaard. Maar wat er vertoond
werd en door wie vermeldt de historie helaas niet.
Aan de Vliet lag sinds 1900 een grote uitspanning
genaamd De Wijkerbrug. Op de plaats van de huidige
basisschool Sint Maarten lag dit grote complex dat
bestond uit een hotel-café-restaurant, een stalhouderij,
waar men koetsen kon huren en een aangebouwde
recreatiezaal. Delftse studenten legden hier met hun

Het station van Voorburg bestond indertijd uit een eenvoudig gebouwtje met kassa en wachtlokaal. Om de
wachtenden beter te bedienen werd in 1885 het Stationskoffiehuis gebouwd op de hoek van het Zwartepad
en de Huygensstraat. Het was een bondscafé van de
ANWB. De eerste uitbater, heel toepasselijk C.A. Spoor
geheten, exploiteerde het goed lopende koffiehuis. In
1914 verkocht hij de zaak aan de heer G.P.A. Bakker, die
er grootse plannen mee had. Hij liet in 1919 door architect P.C. Elsevier de westelijke vleugel verbouwen tot
een ruimer café-restaurant met een bovenzaal, die hij
verhuurde aan verenigingen en gezelschappen. Daar
werd druk gebruik van gemaakt, want er waren geen
andere mogelijkheden in Voorburg. De ‘zaal van Bakker’
werd een begrip. Muziekgezelschappen, danspartijen,
maar ook toneel en cabaret vonden er onderdak.
In het voorjaar van 1933 was er in de bovenzaal een
feestavond van de harmoniekapel Forum Hadriani.
Waarschijnlijk is men bij het weggaan diep in de nacht
onvoorzichtig geweest met vuur, want de volgende zondagmorgen werd Voorburg opgeschrikt door de tijding
dat het stationskoffiehuis in brand stond. De brandweer
kon nog slechts het vaandel van de harmonie redden,
maar niet verhinderen dat de hele boel afbrandde. Vier
jaar lang moesten de Voorburgers tegen de muurresten
aankijken voor ze werden geruimd om plaats te maken
voor het Herenstraatviaduct, dat in augustus 1938 in
gebruik werd gesteld. Voorburg was echter zijn enige
cultuurcentrum kwijt.

3

Inleiding

Affiche met het tarief van
hotel-café-restaurant ‘De
Wijkerbrug’, 1917.
Collectie D.W. v.d. Engh

Boven:
Café-restaurant
‘Stationskoffiehuis’, Voorburg.
Collectie Gemeentearchief
Leidschendam-Voorburg
Rechts:
De bioscoopzaal van het
Forum Theater.
Collectie D.W. v.d. Engh

Het gebouw bleef eigendom van de kerk, de gemeente
huurde het. In 1936 werd het in gebruik genomen als
theater.
Forum werd al gauw hét centrum van het plaatselijke
cultuurleven. De toneel- en filmzaal was in de achterbouw en bood plaats aan 400 bezoekers. Later is dit
verruimd tot 458. Tegen de gehele achterwand was het
podium, met een orkestruimte voor 20 musici. Behalve
het toneeldoek hingen er langs de wanden donkerrode
gedrapeerde gordijnen die voor een intieme sfeer zorgden. De lichtornamenten aan het plafond doofden bij
aanvang langzaam. Bij kindervoorstellingen ging dan
altijd een luid gejuich op. De zaal was rechthoekig, had
geen oplopende vloer en geen balkon. Toch waren de
zichtlijnen goed door de breedte van de zaal en de
hoogte van het podium. Boven de entree was de filmcabine, terwijl het filmscherm achter het voordoek kon
worden uitgerold.
De kleedkamers waren op de eerste etage, waar tevens
een kantoortje, vergader- en cursuslokalen waren. Voor
cabaret was er een aparte intieme ruimte met een podiumpje, in de kelder de bergruimte voor decors en rekwisieten. Het complex beschikte achter de theaterzaal nog
over een biljartzaal en een kegelbaan. In het voorhuis
waren de kaartverkoop, de foyer en de toiletten.
Al met al een goed geoutilleerd theater waar lang op was
gewacht. Gerard Kokshoorn was er vanaf 1945 de toneelmeester. Een man met liefde voor zijn werk. Vanaf zijn
twaalfde had hij toneel gespeeld en daarmee veel erva-

Na de teloorgang van de zaal van Bakker zochten de
Voorburgse verenigingen naar een ander onderkomen
voor hun voorstellingen, concerten, feesten en vergaderingen. Het was Mgr. Van Stee, pastoor van de
Martinusparochie aan het Oosteinde, die de gemeente
attendeerde op het pand Herenstraat 6-8 op de hoek
van de Raadhuisstraat. Dat was een dubbel herenhuis,
gebouwd in 1618. Het heette destijds Huize Lusthof en
was in 1901 in bezit van de parochie gekomen. Erachter
lag een tuin die tot aan de Vliet reikte en waar de
gebruikelijke theekoepel stond. De kerk had behoefte
aan meer scholen, omdat de bevolking in die jaren flink
toenam. Daarom werd achter het huis een schoolgebouw neergezet. Hierin werd de R.-K. Jongensschool
gevestigd. Toen de schoolbevolking na enige tijd naar
nieuwbouw vertrok, werd hierin de R.-K. Openbare
Bibliotheek gevestigd. Daarna heeft de Boerenleenbank
er een aantal jaren in gezeten en nadat deze eveneens
naar een nieuw gebouw verhuisde, kwam het complex
leeg te staan. Totdat Mgr. Van Stee de gemeente tipte.
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ring opgedaan. Hij stond de gezelschappen goed bij met
het voorbereiden van hun optredens, al duurden die
soms tot diep in de nacht. Ook was hij niet te beroerd
om in te vallen, als er op het laatste moment een speler
ontbrak. Dan speelde hij direct op de souffleur, zodat
het publiek zijn tekst twee keer te horen kreeg. De mensen vonden het prachtig want er ging natuurlijk wel eens
wat mis: hij was niet op tijd, schopte de mise-en-scène
in de war of vergat de noodzakelijke attributen. Tot grote
hilariteit van de zaal. Maar Gerard bleef er altijd opgewekt onder. Op hem kon je rekenen. Een lampje hier,
een tafeltje daar, Gerard maakte het voor elkaar. Hij is
tot aan de laatste voorstelling op zijn post gebleven.
Wie en wat speelde er al zoal in Forum?
De Amateur Comedie bracht hier 2 à 3 premières per seizoen. De regisseur van dit gezelschap, de in Voorburg
bekende Herman Flaton, schitterde er met zijn voordrachten van onder andere ‘Een Zomerzotheid’ en ‘Lord
of Lady’. Het Residentietoneel speelde er in 1942 het
stuk ‘Operatie Geslaagd’. Het theater zat in het beroepscircuit. Bijna alle toneelgezelschappen speelden er, van
drama tot komedie. Na de oorlog waren dat onder meer
De Toneelgezellen, de Christelijke Toneelgroep Advendo,
de Voorburgse Toneelgroep d’Amateur en de
Toneelvereniging Carpe Diem, allemaal uit Voorburg. De
harmonie Forum Hadriani gaf hier talloze concerten.
Maar er was ook film. Een van de eerste kaskrakers was
in 1936 de Amerikaanse speelfilm ‘Hartendiefje’met het
vertederende kindsterretje Shirley Temple in de hoofdrol.
Volle zalen trokken ook Robin Hood, de Jantjes, Bleke
Bet, de Spooktrein (met Jan Musch) en ‘t Zit in de lucht’
met de komiek George Formby. In de bezettingstijd
mochten alleen Duitstalige films worden vertoond.
Sterren als Heinz Rühmann, Marika Rökk, Zarah Leander
en Johan Heesters waren potentiële publiekstrekkers.
Men moest dan wel eerst in het voorprogramma de leugenachtige propagandajournaals van de bezetter slikken. Dat hield vele mensen thuis. Maar na de oorlog
stonden er weer lange rijen in de Herenstraat om bij de
kassa een kaartje te bemachtigen. Het ging nog jaren

goed tot er in de jaren zestig de klad in kwam door de
opkomst van de televisie. Ook verouderde de accommodatie. Zowel het publiek als de optredenden stelden
hogere eisen. De houten stoelen zaten hard en maakten
veel lawaai. De verlichting voldeed niet meer, enz. enz.
De gemeente, in 1959 eigenaar van Forum geworden,
beweerde geen geld te hebben voor de broodnodige
renovatie. Ondanks protesten van de gebundelde
Voorburgse cultuurverenigingen besloot men tot verkoop en afbraak. Op 1 december 1963 viel het doek na
de vertoning van de kindervoorstelling ‘Sjors van de
Rebellenclub’.
Nog diezelfde maand vond de veiling plaats van het
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Prijslijst van het Filmtheater
Forum.
Collectie D.W. v.d. Engh

jaren later inderdaad het geval en de loods werd verkocht aan Scouting Nederland die er hun Voorburgse
clubhuis in vestigde.

theatergedeelte met alles erop en erin. Een aantal zaken
als affiches, bouwtekeningen, foto’s en lichtreclames
kon nog gered worden. De veiling telde 219 nummers,
waaronder het filmdoek, de complete filmcabine, de
stoelen en de kassa.
De caissière werd na 38 jaar trouwe dienst ontslagen.
Daarna kwam de sloop. Alleen het voorhuis bleef
gespaard. Daarin vestigde zich een kapperszaak, later
een drogisterij. Op de plaats van de zaal staan nu
appartementen. Gelukkig stierf het Voorburgse cultuurleven met dit trieste einde niet. Integendeel, het leidde
zelfs tot de geboorte van enkele nieuwe theatertjes in
Voorburg.

In 1968 nam de plaatselijke Gereformeerde Gemeente
het gebouw over ten dienste van het jongerenwerk van
de Gereformeerde Jeugdcentrale. De bijeenkomsten van
de buurtjongeren werden goed bezocht. Hoogtepunten
waren de sociëteitsavonden in de weekends met optreden van bekende en onbekende cabaretiers. Zo was
drs. P een van de eerste performers. Langzamerhand
werden de voorstellingen vrijmoediger en brutaler, wat
de jonge bezoekers wel wisten te waarderen. Maar niet
de bestuurders van de Gereformeerde Kerk. Zij zagen de
verwildering toeslaan. Er werd gevloekt, gesneerd en
tegen heilige huisjes geschopt. Bovendien schonk de
bar alcohol en werd er tot diep in de nacht gedanst.
Het bestuur verklaarde niet langer achter de geboden
programma’s te kunnen staan. De leiding van het jongerenwerk zag de bui hangen en besloot in 1986 de banden met de kerk te verbreken voordat dit werk beëindigd
en de tent gesloten zou worden.
De naam van het jongerenwerk
werd veranderd in ‘Stichting voor
vrijwillig Jeugd- en Jongerenwerk.
Men opereerde voortaan zelfstandig en was alleen huur verschuldigd aan de gemeente. Men kon
draaien op de laag gehouden
entreeprijzen en de baropbrengsten. De kassa, de bar, de begeleiding van artiesten, het geven van
cursussen, de administratie, alles
werd gedaan door vrijwilligers.
Zelfs de directeur deed zijn werk
in zijn vrije tijd. Toch verdween in
de loop van de jaren de echte
sociëteitsgedachte. Het bezoek
liep terug. De Haagse disco’s lokten de jongeren weg. De medewerkers zijn toen gaan brainstor-

Het theatertje Camuz lag tot enkele jaren geleden in het
groen verscholen aan de Van Leeuwenstraat, achter de
Mgr. Van Steelaan en vlakbij park ‘t Loo. Het was een
loods, in 1957 daar neergezet als tijdelijke voorziening
van de rooms-katholieke parochie De Goede Herder. Het
gebouwtje lag in een destijds nieuwe woonwijk en deed
dienst als noodkerk voor de katholieke omwonenden tot
de Goede Herderkerk gereed zou zijn. Dat was enkele

Theater Camuz, hier nog aan
de Voorburgse Van
Leeuwenstraat….
Collectie Theater Camuz
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en al op 25 maart ‘ingespeeld’ door cabaretier Mike
Boddé met ‘Het Land’. De officiële openingsfestiviteiten
vonden plaats begin september van dat jaar met spectaculair straattheater.
Behalve voor cabaret stelt het nieuwe Camuz zich ook
open voor toneel, muziek, film en jeugdtheater. De eerder genoemde toneelcursussen blijven vooralsnog
achterwege. Het theater draait nog steeds op vrijwilligers, alleen de bar wordt verpacht. Sinds de zomer van
2006 is er airco aanwezig, geen overbodige luxe.
Hopelijk blijft de mare onder beroepsartiesten gaan, dat
als je niet in Camuz hebt gestaan, je nog niet écht
gespeeld hebt.

men. Doorgaan of stoppen? Wat liep wel goed en wat
niet? De cabaretavonden werden wél steeds goed
bezocht. Dus waarom niet het jongerenwerk overboord
gooien en zich helemaal richten op het exploiteren van
een vestzaktheatertje?
Aldus geschiedde. Met man en macht werd de
sociëteitsruimte omgetoverd tot een knus minitheater.
Met een tribune voor 68 toeschouwers, gordijnen als
omlijsting van het toneel op de vloer, een barretje in een
hoek, een cabine voor de techniek, een garderobe,
kassa en kantoortje.
Het bleek een succes. Beroepsartiesten vertelden elkaar
dat Camuz een goede plek was om nieuwe programma’s
uit te proberen, Zij vroegen daarvoor geen of een heel
laag honorarium, meestal alleen vergoeding van
gemaakte onkosten. Het publiek was jong, enthousiast
en zat heel dichtbij. Direct contact met het publiek verhoogt de intimiteit. Niet voor niets kwamen Herman
Finkers, Bert Visser, Paul de Leeuw en Brigitte Kaandorp
hier graag ‘try-outen’.
Naast cabaretvoorstellingen organiseerde Camuz cursussen en workshops in de sfeer van het theater: bewegingsleer, improviseren en zelfs een mannequinopleiding. Ook werden er popconcerten en kleinschalige
toneelvoorstellingen gegeven, evenals open podia voor
amateur-artiesten. Maar cabaret bleef de hoofdmoot.
Dat het houten gebouw er veel langer stond dan de
bedoeling was, was duidelijk te merken. Het was er heel
gehorig, de vloeren rotten weg en het vrat energie,
omdat isolatie ontbrak. Bij hevige regenbuien moest er
gewoon gestopt worden wegens onverstaanbaarheid.
Al vanaf 1998 bestonden er sloopplannen, maar Camuz
ging niet eerder weg voor er voor vervanging was
gezorgd.
In 2003 werd bekend dat Camuz een voormalig kerkje in
de Damlaan in Leidschendam kon betrekken. Dat kerkje
werd door de gemeente Leidschendam-Voorburg verbouwd tot theater, waarin ook toneelgroep ‘De Gezellen’
zou optreden. Februari 2004 werd het pand opgeleverd

... en sinds 2004 aan de
Damlaan in Leidschendam.
Collectie Theater Camuz
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Theatergroep Voorburg
Van Forum Theater naar Forum Kwadraat

Herman Flaton jr. en Charles Abbing

‘Don Quichotte’, 2004.

Voorstelling voor kinderen.
Collectie Theatergroep

Tussen de honderden aantekeningen van Herman Flaton, voormalig regisseur van de Amateur Comedie,
bevond zich een blocnote met de volgende inhoud:
‘Maandag half twaalf, voormiddag, het is 15 september 1986. Morgen is het Prinsjesdag, de derde dinsdag
in september. Het is maar dat u het weet.’

Voorburg
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aan toeging. Nou, erg braaf natuurlijk. Ik herinner mij
dat wij op ‘n voordrachtavond hadden voorgedragen en
lollig wilden zijn. Ik zei tegen mijn tegenspeler: “Joh leg
niet te lullen”. Maar na de voorstelling werd ik mooi bij
de Geestelijk Adviseur geroepen die mij wel voortreffelijk vond spelen maar een opvoedkundige taak had ik
niet te bieden. Hij stelde serieus de vraag of ik wel wist
wat lullen was.
Nou dat lesje heeft me nooit meer losgelaten. En vandaag de dag hoeft vloeken en vieze woorden bij mij
althans niet. En een stuk, in welke vorm dan ook, kan
best zonder vloeken, de inhoud hoeft daarvan niet
zwakker te worden.
Maar als ik 16-17 jaar ben komt toch al aardig mijn
speeldrift naar boven. Ik kan veel personen nadoen,
vooral kapelaans, pastoors en paters. Ik zat als jongeman graag onder de preekstoel. Er ontging mij weinig.
Lette vooral op hun gebaren en preekwijze. Velen zijn
nog in leven. Nog even dit: Zelf had ik er veel plezier.
Maar nooit iemand echt uitlachen. Maar voor een
toneelhobbyist kan men dit onderdeel best gebruiken.
Want wat ik nu zeker weet is , dat ik ‘n karaktertoneelspeler zal worden en blijven.
Mijn eerste hoofdrol was de nar in het symbolische spel
De Hemelnar onder regie van Karel van Dijck, de vader
van Jan van Dijck (nu in 1986 nog wonende te Zoetermeer). Daar heb ik veel van geleerd. Vooral wat taalgebruik betreft. Ik leerde tevens gedichten voordragen. De
Bruid van Jan Prins bijvoorbeeld die ik op bruiloften dan
voordroeg. Ik ben op een brutale manier lid van de Jozefgezellen Toneelgroep geworden. Twee broers van mij,
Frans en Jan, speelden al een poosje bij onder anderen
Johan Kleenen, een goede bekende in Den Haag, Maasstraat. De repetities van de Hemelnar waren in volle
gang. Ik was nog geen 18 jaar, en mocht geen lid worden van de Jozefgezellen. Twee kandidaten konden niet
voldoen aan de eisen die de regie aan deze rol toekende. Het stuk kon er zelfs op struikelen. Ik mocht wel de
repetitie bijwonen en zat te springen van enthousiasme
en in een vlaag van hoogmoedswaanzin gooide ik het
eruit: “Mijnheer Van Dijck, mag ik het eens proberen?”

‘Ik heb mij dus voorgenomen mijn 60 jaar amateuracteur-zijn de revue te laten herleven, voor mijzelf en
voor allen die er misschien moed uit kunnen putten om
het ook vol te houden en er plezier in beleven om grote
groepen Voorburgse ingezetenen wat verpozing te
geven in cultuurbeleving in de vorm van toneel. 60 Jaar
is in deze vrijetijdsbesteding een mensenleven.
Ik was 12 jaar toen ik begon. Patronaat St. Pancratius (is
het voormalige Forumtheater). Als regel werden deze
groepen samengesteld door jonge priesters. Braaf en
rooms-katholiek. Anders geen plaats in de club. Vader
en moeder moesten natuurlijk ook braaf zijn en alles
wat de r.-k. kerk ons leert. Nou dat was wel de moeite
waard. Want in die dagen waren er veel r.-k.
Toneelgroepen in Voorburg: Toneelgezellen, Adolf
Kolping, Volksbondtoneel. In Den Haag: Het Bernardus
toneel, later De Spelewaghe en vele anderen.
Het nu leegstaande Forum, Herenstraat 6 te Voorburg
had een toneelzaal om u tegen te zeggen:
400 comfortabele zitplaatsen en een perfect toneel, 11
bij 9 meter, perfecte akoestiek, belichting (Philips 1926),
huur zaal: 25 gld., entree 400 maal 25 cent, zaal altijd
vol, bespreken: 10 cent, regie: J. van der Kleij, Jopie als
standbeeld. En de eerste grote rol in “Voetbal Henkie”.
Dat weten nog vele van mijn leeftijdgenoten. Een voetbalfan wordt kappersbediende, Bertus Nota gespeeld
door Gerard Kokshoorn was er een van mijn medespelers. Kapper R. Hos komt in mijn leven en de eerste
pruik: rood siert mijn ronde kop. Mijnheer Hos zei me
toen al: “er is veel van jouw profiel te maken”. Ja, dat is
waar. Ik heb erg veel, wel 100 verschillende, karakterrollen gespeeld, maar daarover later. In die dagen (1930)
repeteerde je na 7 uur ‘s avonds 2 uurtjes en de volgende week moest dan het eerste bedrijf gekend zijn. In zes
weken stond zo’n karakter op de planken. Slechte generale, goede voorstelling, was ook toen al erg in. In het
begin schreef ik, om grote aantallen ingezetenen te
amuseren. Als 12-jarige knaap denk je natuurlijk: dat
zeker niet. Later denk je wel zo en is de verantwoording
al voelbaar.
U zult wel willen weten hoe dat er in die tijd 1925-1930
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Dan komt de tijd dat de Toneelgezellen gemengd toneel
gaan spelen. De adviseur van het bisdom Haarlem,
kapelaan Schippers komt met ’n regisseur aan in de persoon van Joop Kiggen. Hij stelt als eis: gemengd toneel.
En er komt nieuw leven in de toneelwereld in Voorburg.
Hierna volgt de Ploeg, van Joop Kiggen, en de
Passiespelen (Judas) van pastoor Muller (hij stierf in de
oorlog, was bijna blind), ook in de Koninklijke
Schouwburg in Den Haag onder leiding van Mevrouw
Helena Ruijgrok. Ik won nog op een voordrachtwedstrijd
georganiseerd door het HCA de eerste prijs met de
monoloog van Judas. Jury was Henk Schregel.
Het repertoire van de Toneelgezellen is van aanvang af
op een erg hoog niveau. In de jaren dertig: De koopman
van Venetië, De Vrek, De schelmen van Scapin, De
Jonkvouwe de la Seiglière, En waar de ster bleef stille
staan, Adriaan en Olivier, Maria Boodschap, Kinderen
van ons volk, Drie wijze gekken, ’n Zomerzotheid, De
Vreemdeling.

Boven:

In 1947 was ik medeoprichter van de Amateur Comedie.
Kapelaan Van Zijl vroeg mij als eerste regisseur op te
treden. Ik was ook nog lid van de Toneelgezellen. Onder
regie van Albert van Doorn speelde ik in Maria
Boodschap. Hij gaf mij de moed om dit aan te durven.
Hij kwam tot deze conclusie nadat hij mij had gezien als
Pastoor Vogels in Kinderen van ons volk
van Antoon Coolen. Ik zou voldoende
kennis in huis hebben om jonge mensen
te stimuleren voor ‘n toneelvoorstelling
en geacht worden tegen kritiek te
kunnen.’

Alle begin is moeilijk, zo ook het begin van dit jaarverslag, want: waar begint nu feitelijk onze toneelvereniging zoals wij die nu kennen haar leven? Ik ben van
mening dat niemand onzer op een kalender zijn vinger
zou durven leggen op een datum daarbij zeggend: En
toen werd de toneelvereniging opgericht. Het is ons
allen bekend dat onze club eigenlijk nooit is opgericht
maar langzamerhand geworden is door gemeenschappelijk spel gegroeid datgene, wat wij momenteel als
onze vereniging kennen. Maar om zo goed mogelijk te
voldoen aan de eisen door de traditie inzake het verenigingsleven gesteld moge ik dan thans met een , wat
men gelieve te noemen JAARVERSLAG van wal steken. Zo
ongeveer één jaar geleden kwamen uit de Maria
Congregatie (afdeling mannen) weer eens stemmen op,
die er veel voor voelden een Toneelvereniging op te richten. Er werd door de promotoren een audiëntie aangevraagd bij de Eerwaarde heer Kapelaan Van Zijl, die
wederom welwillend het oor aan de afgezanten leende.
Gevolg hiervan was dat nu een zekere heer Herman
Flaton, in het vervolg van dit jaarverslag nog menigmaal
te noemen, op zijn beurt op auditie ging op uitdrukkelijk
verzoek van hoogstderselver eerder genoemde
Geestelijk Leider. Na een lang of kort, ik weet het niet
wikken of wegen van het antwoord op de vraag of het
oprichten van zulk een gewenste vereniging wel doenlijk

Onverbrekelijk verbonden met
het Forum Theater was
Herman Flaton.
Collectie familie Flaton
Rechts:
Voorstelling ‘Ik houd van je en
dat is alles’, 1950.
Collectie De Amateur Comedie

De oprichting
Als Nederland en daarmee Voorburg van
de verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog herstelt en het land in de
(r.-k.) steigers staat, wordt op 24 november 1947 - volgens het eerste jaarverslag
- opgericht De Amateur Comedie. Dit
jaarverslag vermeldt daarover:

10 Voorburgs theaterleven

was en of, wanneer die vereniging er eenmaal zou zijn
deze wel enige kans zou hebben op betrekkelijke levenskracht en levensduur, kwam het gesprek een ogenblik
tot stilstand. En van dit ogenblik van stilte maakt de
Geestelijk Adviseur zeer pedagogisch gebruik (zo leerden mij althans de overleveringen) door als het ware
met DE VUIST OP TAFEL TE SLAAN en te zeggen “Een
toneelvereniging moet er komen.” De datum van de eerste samenkomst bleek reeds vast te staan. Alles moest
wijken voor dit ene: OPRICHTING VAN DE TONEELVERENIGING. In deze alle complimenten aan de voortvarendheid van de GA, maar bovendien en niet in mindere
mate ook zeer terecht alle respect voor de bereidheid
van de heer Herman Flaton zonder welke vandaag aan
de dag misschien nog geen toneelvereniging zou
bestaan hebben.
Ziehier een letterlijke beschrijving over de oprichting in
het eerste jaarverslag. Het waarom om hier even uitgebreid bij stil te staan is gelegen in het feit dat het tijdsbeeld van belang is. Gedacht werd aan het bestaansrecht.
De jaren na de oorlog was in Voorburg weinig te doen.
De toneelliefhebbers weken daarvoor uit naar Den Haag.
De eerste 10 jaren, 1947-1957
De eerste 10 jaar, de wederopbouw van Nederland was
volop aan de gang, hard werken en als er tijd over was
een kleine ontspanning in je eigen politieke en religieuze kring, patronaatstoneel of in geval van de Amateur
Comedie “congregatietoneel’. Het toneelseizoen ving
aan met een gezamenlijke mis waarbij de Geestelijk
Adviseur voorgaat. Hij keurt de stukken goed of af. De
repetities in de parochiezalen vangen aan met gebed.
De Amateur Comedie werd lid van het Werkverband
Katholiek Amateurtoneel. De huisvesting was niet zo
interessant, men hoorde onder de Parochiekerk H.
Liduina aan de Schenkkade in Den Haag en er werd
gerepeteerd in het parochiehuis of gewoon bij de leden
thuis.

Als eerste toneelstuk werd gekozen de heel sprekende
titel ‘In andermans schoenen’. Het blijspel werd opgevoerd op 2 juni 1948 in het gebouw van de Haagsche
Kunstkring aan de Lange Houtstraat in Den Haag. De
eerste eigen voorstelling werd op 24 juni 1948 in het
legendarische Forum Theater in de Herenstraat te
Voorburg opgevoerd.
Tussen oktober 1948 en februari 1949 volgden de
premières elkaar op met de toneelstukken ‘Het spook
van de Vrijburcht’, ‘De Verdungangers’, ‘n Zomerzotheid’
en ‘Achter de wolken schijnt de zon’. Op 24 november
1948 werd voor het eerst voor het “Oranjekwartier”
afdeling Voorburg in een uitverkocht Forum Theater
wederom ‘Achter de wolken schijnt de zon’ opgevoerd.
Ondertussen werden veel nieuwe stukken gelezen, dan
gekozen en voorts gerepeteerd. Het hoogtepunt van de
serie voorstellingen van ‘Tot wederdienst bereid’ was de
voorstelling in Krasnapolsky in Amsterdam met voor in
de zaal in klederdracht gestoken Volendammers.
Het toneelseizoen 1950-1951 gaf in één jaar maar liefst
7 premières. Tevens werd voor de Stichting Nationale
Feesten Voorburg ‘Sneeuwwitje’ opgevoerd. Men had
dus veel voor het toneel (en zichzelf) over.
In 1952 vindt een culturele uitwisseling plaats met een
toneelvereniging uit Menen in België. Vervolgens worden in september en november van dat jaar een tweetal
premières gegeven: ‘Sproetie neemt de leiding’
en ‘De moordenaar en het meisje’.
De Amateur Comedie speelde ‘Tot wederdienst bereid’
voor zwarte priesters en hun vergezellende stamhoofden uit Afrika. Een, volgens de pers, slecht stuk. Maar
dezelfde pers schreef ook dat de altijd kundige regie van
Herman Flaton van het gegeven maakte wat er van te
maken was!
Het eerste lustrum werd (verlaat) gevierd met de opvoering op 10 februari 1953, in het inmiddels vertrouwde
Forum Theater, van het stuk ‘De vreemde bezoeker’.
Herman Flaton speelde in dit stuk een eigen bewonderenswaardige creatie van De Dood. De netto opbrengst
van dit slechts eenmaal opgevoerde stuk was ten bate
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van het Nationale Rampenfonds (Watersnoodramp).
De rest van het jaar werd voornamelijk gevuld met reprises van ‘Sproetie neemt de leiding’, ‘De klok waarschuwt’ en de voorbereidingen van het blijspel ‘Patsy’
met als ondertitel: Familieproblemen.
Er komt in het begin van de jaren vijftig een nieuwe lichting tot ontwikkeling, zowel in de dames- als herenrollen.
Vicky Winkelman, Trees Wesseling, Annie Stoop, Bep
Duijs, Els Grimbergen en Charles Abbing, Bart Franke,
Fons Wesseling en Joop Groenewegen gaan de AmCo
completeren. Het repertoire voor de komende jaren
bestaat voornamelijk uit blijspelen. Er was, gegeven de
tijd, behoefte aan plezier na de ellende van de jaren van
na de oorlog. Elk half jaar volgde wel een première: ‘Een
baby van 1.000 weken’, ‘Rumigny’ (toneelspel), ‘Als een
poesje’, ‘George en Margareth’ (werd in eerste setting

Voorstelling ‘George en
Margareth’, 1956. V.l.n.r. Bert
Franke, Charles Abbing, Vicky
Winkelman, Annie Stoop,
Herman Flaton.
Collectie De Amateur Comedie

24 maal opgevoerd), ‘Huis der Mysteries’ (detectivespel), ‘Welterusten’, om vervolgens aan het eind van de
eerste 10 jaren en ter viering van het tweede lustrum te
komen met ‘De Molen van Fatima’, welk toneelspel voor
een tweetal jury’s werd gespeeld, en ‘Het Leekenspel’.
Voor beide opvoeringen werden uitstekende beoordelin-

gen gegeven, met bovendien nog een geldprijs van 300
gulden. Het amateurtoneel stond in Voorburg.
De jaren 1958 – 1967
De generatie van na de oorlog doet zijn intrede, de televisie doet langzaam haar intrede. De Amateur Comedie
laat de specifieke katholieke grondprincipes los. De
Geestelijk Adviseur is verdwenen. Patronaat
en Congregatie trouwens ook. We krijgen meer vrije tijd,
werken 5 in plaats van 6 dagen. Men gaat toneelcursussen volgen. Het voornemen blijft een tweetal premières
op te voeren per jaar en men slaagt daarin redelijk.
Er komen toneelstukken van het Grote Toneel (beroeps)
vrij. Ook de Amateur Comedie durft zich hieraan te
wagen. En wel met ‘De Winslow Boy’. Deze uitvoering
kreeg geduchte concurrentie van de televisie, waarop
een week eerder dit stuk werd uitgezonden. Uit het juryrapport: “Een stuk te kiezen, dat zelfs beroepstoneel
voor niet geringe problemen stelt, getuigt van moed.”
Annie Stoop vertolkte de titelrol. Gerard Westgeest in
een latere uitvoering.
De jaren zestig kenmerken zich door de vele zogenaamde uitkoopjes voor verenigingen en personeelavonden.
Voor dienstplichtige militairen in het Katholiek Militair
Tehuis in de Van Akenstraat in Den Haag. En dat is een
heel moeilijk publiek. Maar altijd was er wel die speeldrift, om het spelen. Het ledental van De Amateur
Comedie bleef in die jaren op peil qua aantal en kwaliteit. Toneelstukken bleven enige jaren op het repertoire staan. Zo werd de rol die je moest vertolken in de tijd
gemeten beter.
Het repertoire in deze periode bevatte naast de blijspelen zoals ‘Chips’, ‘Tante Nicole’ en ‘Zomer in december’,
het detectivespel ‘Een schot valt’ van Agatha Christie.
Met dit detectivespel kwam de Binnenhof wisselbeker
definitief in het bezit van De Amateur Comedie, na een
tweetal eerdere ‘overwinningen’. De beker prijkt in de
prijzenkast.
Het stuk ‘Eigen haard is wel wat herrie waard’ is niet het
allerbeste toneelstuk geweest, hoewel Paul Abbing de
prijs voor de beste mannelijke bijrol kreeg. Die voorstel-
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ling werd opgevoerd op 21 maart 1963 en was de allerlaatste toneelvoorstelling opgevoerd in het alom bekende Forum Theater in de Herenstraat (nummer 6) in
Voorburg. Een zwarte dag voor Voorburg.
Na ‘De Herrie’ ‘De Grote Stilte’ van Terence Rattigan,
waarbij het publiek gedwongen werd naar 5 familieleden Abbing te kijken, zelfs moeder Abbing debuteerde
op 64-jarige leeftijd. Met ‘De Bungalow’ (blijspel) kwam
een nieuwe lichting jonge speelsters als Leny Maes, Nel
Huys en Emmy Smeele de Amateur Comedie versterken.
Op 28 november 1965 werd de voorstelling ‘Kinderen
van ons volk’ door Anton Coolen, in Diligentia te Den
Haag opgevoerd ter gelegenheid van het 40-jarig toneeljubileum van Herman Flaton. Na de pauze speelde hij in
solotoneel 13 rollen. Met deze creatie(s) ontving hij de
zilveren Rederijkersspeld en de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”.
Op weg naar het 20-jarig bestaan werden de blijspelen
‘Hooikoorts’ en ‘Brullen als een duif’ opgevoerd. In die
jaren werd al gedacht aan een eigen micro-theater.

een eenakterfestival in het Nederlands Congresgebouw
in Den Haag, met ‘Mr. Grann’ en in de Oude Kerk te
Voorburg ‘En waar de ster bleef stille staan’ (aanvankelijk buiten, doch het was te koud).
Gedurende de jaren vanaf de oprichting in 1947 was
Herman Flaton de (amateur) regisseur. Onder zijn leiding werden in de periode 1947-1971 bijna 50 premières
opgevoerd, resulterende in ruim 250 voorstellingen en
waarbij hij vaak ook een rol had. Doch zijn grootste rol
moest nog komen. En wel in het jubeljaar 1972 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan, als Leonardo
Papagatho in ‘Kaviaar of Spaghetti’ onder regie van Paul
van Gorcum. Paul van Gorcum was de ‘drive’ achter deze
voorstelling en stimuleerde de gehele vereniging met dit
stuk, dat werd opgevoerd in een al een week voor de
voorstelling uitverkocht Dalton. Zelfs het bijwonen van
repetities was een feest. In deze Italiaanse komedie
deden 15 spelers mee die bij de repetitie nog boven
Zaandam woonden met grote bossen peen aan hun
lichaam, maar langzamerhand naar het zonnige Italië
verhuisden, waar de handen de gebruikelijke zuidelijke
woordenstroom onderbouwden. In een prachtig decor
en met muzikale ondersteuning van Jos Siebers was dit
een van de hoogtepunten uit het bestaan van de
Amateur Comedie. Met deze voorstelling voor de jury
van het Haags Centrum voor Amateurtoneel (HCA) werd
de tweede prijs behaald.
De Amateur Comedie gaat zich vanaf 1973 bezig houden
met een drietal kindervoorstellingen. Achtereenvolgens

Links:
Voorstelling ‘The Winslow

De jaren 1968 - 1977
Eenmalig (helaas) werd op Koninginnedag 1968 op een
grote platte wagen trekkend door Voorburg een wagenspel voor kinderen opgevoerd: ‘Windbuil en Platzak’.
Zeer geslaagd.
De jaren van 1968 tot 1972 werden niet de beste toneeljaren. Opgevoerd werden ‘Met blote voeten in het park’
en ‘Laura’. Ook werd deelgenomen aan het Hamotofest,

Boy’, 1959.
Collectie De Amateur Comedie
Voorstelling ‘Kaviaar of
Spaghetti’ in de Daltonschool,
1972. In het midden, met hoge
hoed, Herman Flaton.
Collectie Wouter van Gool
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‘Jacht op een pony’, ‘Ploef de domme boef’,
regie(debuut) Paul Abbing, en ‘Het dansende ezeltje’,
waarmee veel succes wordt behaald.
De vereniging bereidt zich voor op een volgende reeks
voorstellingen van onder andere de reprise van het blijspel ‘George en Margareth’ (II), ‘De woesteling’ van
Anton Tjechov, ‘Je kunt het toch niet meenemen’, een
monsterproductie opgedragen aan de overleden Gerard
Kokshoorn, en ‘De spooktrein’, beide laatste onder regie
van Gregg Palmer.
De Amateur Comedie is dan een echte familievereniging,
wat blijkt uit het feit dat uit één gezin meerderen lid
zijn. Zo zijn er omstreeks die periode de Angevaares, de
Abbingen, de Schilperoorten, de Flatonnen, de Van der
Goorberghen, de Willemsen, de Zuiderwijken, de De
Jongh, de Van Leersums, met Roosje Meijer en Els van
Maanen. En dit alles onder voorzitterschap van Rob van
Veldhoven. Een grote groep gemotiveerde mensen, met
verschillende opleidingen en ieder een eigen dagelijks
leven.
In 1976 wordt het jubileum van Herman Flaton, 50 jaar
toneel, gevierd met de voorstelling (onder regie van
Joop Kiggen) ‘Jonkvrouw de la Seiglière’. Bij deze voorstelling waren zowel spelende als niet spelende leden
gekostumeerd. Het zag er bijzonder feestelijk uit.
‘De spooktrein’ stond eind 1976 nog op het programma.
Achter het toneel moest een trein (geluidtechnisch)
langs denderen, waarbij technisch alles mis ging.

Voorstelling ‘Jonkvrouw de la
Seiglière’, 1976.
Collectie De Amateur Comedie

De bestseller ‘De brief van Don Juan’ onder regie van
Paul Abbing, zou tot 1984 op het repertoire blijven
staan. De voorstellingen dienden voornamelijk om ‘uit’
te spelen in bejaardenhuizen e.d. ‘De brief’ haalde 26
uitvoeringen.
Als leden lang bij een club blijven dan is het normaal
dat er jubilea worden gevierd. In 1977 was het de beurt
aan Charles Abbing. Naast het feit dat hij 25 jaar toneel
speelde, was hij ook jarenlang bestuurslid.
Het jubileumstuk van zijn keuze was ‘De getemde feeks’
van William Shakespeare en onder regie van Gregg
Palmer. In een blauw decor werden de mooiste scènes
vertolkt waarbij prachtige toneelplaatjes waren te zien.
Charles Abbing ontving ter gelegenheid hiervan de
zilveren Rederijkersspeld, die toch nog even zoek was.
Inmiddels zijn er tot en met deze periode ruim 300 voorstellingen gegeven.
De jaren 1978 - 1987
Een toneelvereniging bestaat niet alleen uit spelende
leden maar heeft ook niet spelende leden heel hard
nodig voor ondersteuning van decorbouw en opslag, het
decor opbouwen en afbreken, licht en geluid, kleding,
grime, vervoer, souffleren, rekwisieten en beheer ervan,
inspiciënt. Al deze werkzaamheden behoren ook tot het
toneelspelen. Voorts moest men zelfs overdag beschikbaar kunnen zijn bij ‘het uit spelen’.
De Amateur Comedie kreeg medio 1979 van de gemeente Voorburg de beschikking (op huurbasis) over de leegstaande Maartensmulo aan de Lusthofstraat 12 te
Voorburg als repetitieruimte met uitbreidingsmogelijkheden. De inrichting van het gebouw werd een bijkomstige zorg. De technische staf van dat uur heeft de plannen gesmeed en uitgevoerd.
Ondertussen werd aan de productie ‘Blithe Spirit’ van
Noel Coward hard gewerkt, onder regie van Gregg
Palmer. Er werd voor de jury van het HCA gespeeld,
waarbij Roosje Meijer een eervolle vermelding ontving.
Paul Flaton zorgde voor de regie van ‘De wonderbaarlijke uitvinding van professor Filarski’.
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Dan worden van Herman Heijermans twee eenakters ‘De
Meid’ en ‘Het Kamerschut’ in productie genomen en
wanen we ons in het begin van de twintigste eeuw.
Naast het bijzondere stuk, waarvan de jury schreef:
“Deze voorstelling was een lust voor het oog’ kreeg de
technische staf een eervolle vermelding voor het decor
vervaardigd op eigen atelier.
Dimitri Frenkel Frank was de schrijver van ‘Pas op dat je
geen woord zegt’ onder regie van Ben Niekus.
Onder regie van Niek Molkenboer wordt ‘De Grootvizier’
voor het Hamatofest opgevoerd. Verder neemt hij de
regie op zich van ‘Van een koning die zo graag clown
wilde zijn’.
De volgende monsterproductie (20 spelers) is ‘De natuur
regelt alles’. Met een wagen met aanhanger sleepten wij
het decor met ons mee naar de theaters. Met de wedstrijd voor het HCA behaalde de Amateur Comedie een
tweede prijs. In de productie van ‘Het fantastische
schoenlappersvrouwtje’ van F. Garcia Lorca werd de
hoofdrol vertolkt door Els van Maanen.
In 1982 was Trudy Flaton 25 jaar lid van de Amateur
Comedie. Na jaren van ‘in het hok zitten’ souffleren,
had zij meestentijds een bestuursfunctie. Zij ontving ter
gelegenheid daarvan de zilveren Rederijkersspeld.
In de jaren die volgen worden de volgende stukken
gespeeld: ‘Pension Meerzicht’ (improvisaties), ‘De dikke
en de dunne koning’, ‘Displaced persons’ (getuigschrift
Paul Abbing, regie) en werd met ‘Beschuit met muisjes’
onder regie van Annie de Jongh, de Frieling-beker
gewonnen.
Dan volgt de opening in 1983 van het verbouwde AMCO
theater. De school werd omgebouwd tot een sfeervol
theatertje met 50 zitplaatsen, een podium, een geluidsen lichtcabine, kleedruimte, een foyer (bar) en opslagruimte voor decors.
De Amateur Comedie is op weg naar het volgende jubileumjaar - dat van 1987 - en speelt onderweg er naar
toe de volgende uitvoeringen (onder leiding van verschillende regisseurs): ‘Van een rover die koning wilde
zijn’, ‘Gemengd dubbel’, ‘En ik dan’, ‘Pinokkio’, ‘Rendezvous de Senlis’, ‘Harvey’, ‘De gestolen goudschat’,

‘Vingers van de macht’ en dan het jubileumstuk ‘Het uur
der verrukking’.
Met deze uitvoering werd uiteindelijk het toneel van nu
verwezenlijkt in het eigen theater, met eigen regisseurs.
Veel werd mogelijk, ook dankzij de gemeente Voorburg,
hoewel er eerst in 1962 aandacht kwam van B en W.
Beetje bij beetje werden wij in staat gesteld dat te doen
waarmee wij HET PUBLIEK uiteindelijk willen ‘vermaken’.
De jaren 1988 - 1997
De komende periode laat zich het best typeren door de
gematigde overgang van een vereniging met een centrale leider (regisseur Herman Flaton sr., die op afroep
overal in Nederland, maar zeker ook graag in de
Voorburgse regio speelde), naar een democratische vereniging die met vele (ook van buitenaf aangetrokken)
spelleiders, vele toneelstukken op eenzelfde plaats (het
AMCO theater in de Lusthofstraat) produceert. Hierbij
wordt zij rijkelijk (althans financieel) gesteund door de
gemeente Voorburg. De artistieke waardering van de
gemeente blijft helaas op een klein pitje staan. Herman
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Bij de opening van het AMCO
theater, 1982.
Collectie De Amateur Comedie

Voorstelling ‘De grote en de
kleine Koning’, 1992.
Collectie De Amateur Comedie

Flaton heeft bij gelegenheid van zijn 60-jarig toneeljubileum in ‘Het uur der verrukking’ zijn laatste rol bij de
vereniging gespeeld. Het oorspronkelijk door hem geselecteerde stuk ‘On Golden Pond’ is helaas door zijn ziekte niet doorgegaan.
Het 40-jarig jubileum wordt afgesloten met een nieuwjaars-diner-dansant. Ton Angevaare, een man die al
twee gouden handen heeft, ontvangt een derde Gouden
Hand op een plankje vanwege zijn vele verdiensten voor
de vereniging. Een bestuurscrisis ontstaat wanneer
zowel de voorzitter Rob van Veldhoven (na 14 jaren) als
de secretaresse Trudy Flaton, die meer dan 30 jaren in
de vereniging actief is geweest, aankondigt de vereniging te verlaten.
Huub Kusters (vanaf maart 1984 penningmeester) blijft
aan en op de Algemene Ledenvergadering valt de keuze
op Ruud Klootwijk (voorzitter) en Riekie Esser (secretaris). Tiny Angevaare en Marga Tjon-van Liefland maken
het bestuur weer compleet. De Algemene Ledenvergaderingen worden conform de statuten elk jaar
gehouden, zijn dikwijls bijzonder intensief en dragen
goede vruchten.
Dit jaar staan ook andere producties op stapel:
‘Dwaasheid heeft haar eigen recht’ en ‘Over ploef, de
domme boef’.
Op de Algemene Ledenvergadering van 13 februari 1989
wordt besloten Trudy Flaton tot erelid van de vereniging
te benoemen. Ook dat jaar gaat ‘Plaza Suite’ van Neil
Simon in première onder regie van drie regisseurs: Paul
Abbing, Ruud Klootwijk en Charles Abbing; zij spelen
alle drie ook een rol in een van de eenakters en zijn bijzonder nerveus. In dit jaar vraagt de vereniging maar
één ding: Aandacht! Een manifestatie in de bibliotheek
van Voorburg, een voorstelling voor de leden van de
Culturele Raad, een stand op de Braderie in de
Herenstraat, een eenakter op de Koningin Julianalaan,
een Open Dag in ons eigen theater en vooruitlopend op
de samenvoeging treedt de vereniging al op voor de
Speeltuinvereniging en de St. Jozef Opifexkerk in
Leidschendam.
‘Het tweede hoofdstuk’ van Neil Simon onder regie van

Loes Hooijmans-van den Berg en ‘Pierrot valt van de
maan’ onder regie van Wim Rombouts worden in 1990
succesvoorstellingen.
Huub Kusters vertrekt wegens het overlijden van zijn
vrouw plotseling naar Friesland en draagt zijn functie
over aan Paul Abbing.
De licht- en geluidscabine is verbouwd en voorzien van
een groot toneelvenster, de toneelvloer is verbreed en
de entree bij de vloer getrokken, een wit horizondoek is
aangeschaft, de verwarmingsketel en de bijbehorende
buizen zijn door de gemeente Voorburg duidelijk zichtbaar vernieuwd, de decorwerkplaats heeft nu een zolder
en in de gang hangt nu een verstelbare kapstok voor
groot en klein publiek.
De voorstellingen van ‘Het tweede hoofdstuk’ (1991)
worden in de HCA-competitie zeer gewaardeerd. In het
prijzenoverzicht staan ze beschreven.
Om de integratie van allochtonen te bevorderen – de
vereniging was haar tijd kennelijk ver vooruit – werd in
vijf buurthuizen verspreid over allochtoon Den Haag,
een eenakter opgevoerd. Na afloop werd over de inhoud
gediscussieerd met het publiek. Een voorstelling werd
wegens de Ramadan afgelast. Er gebeurt iets heel bijzonders: de repetities van ‘Liefde half om half’ onder
regie van Inge Tielman en ‘Overspelen’ met als regisseur
Ruud Klootwijk worden gestaakt, omdat deze stukken
kennelijk de juiste voedingsbodem in de club missen.
Toch produceert de vereniging nog 15 voorstellingen van
4 verschillende theaterstukken en dankzij Monique
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Angevaare worden ca. 70 nieuwe oude-stoelen aangeschaft die stinken naar de paardenpoep, omdat ze
afkomstig zijn uit de Haagse Manege in de
Kazernestraat. Ze worden in de werkplaats van Jos
Roodbol ontsmet, schoongemaakt, geverfd en op een
nieuwe tribune gemonteerd in ons theater aan de
Lusthofstraat 12.
1992 Is een bijzonder productief jaar met 9 keer
‘Viermaal verkocht’, bezet door 13 spelers en onder leiding van regisseurs Ruud Klootwijk en Marga Tjon-van
Liefland, 10 keer ‘Wat een gekke man… en zijn vrouw
dan?’, (regie Inge Tielman) en 8 keer ‘De kleine en de
grote koning’ (regie Paul Abbing). Bij gelegenheid van
het 45-jarig bestaan wordt er tussendoor nog een puzzeltocht door Zuid-Holland georganiseerd met een lunch
in Slot Teylingen en een theater-diner in Hotel Mavira,
waar Jos Roodbol de scepter en de pollepel zwaait.
Het huren van toneelmeubelen (een oude traditie bij het
amateurtoneel) werd in 1993 weer opgepakt omdat ‘De
Eetkamer’, een toneelspel van A.R. Gurney Jr., een grote
en prachtige eettafel vereiste. Deze werd kosteloos geleverd door Meubelfabriek C. van Rees. Het toneelstuk,

want daar ging het uiteindelijk om, werd geregisseerd door Gerard
Westgeest, die in de jaren
zestig ook lid en secretaris
van de vereniging was. Dit
toneelspel bevatte 17
scènes en 50 rollen, die
door 15 spelers werden
ingevuld. Een grote rotzooi
in de kleedkamer is hier
het gevolg van.
Het jaar wordt afgesloten
met voorstellingen van
‘Draken hebben ook gevoel’. Loes Hooijmans-van den
Berg heeft de regie en haar
dochter Anne speelt een
hoofdrol.
Het HAMATOFEST is een door het Haags Centrum voor
Amateurtoneel georganiseerd eenakterfestival waaraan
door toneelverenigingen in de regio
kan worden deelgenomen. Als dit
past binnen de planning doet De
Amateur Comedie daar ook aan mee.
In februari 1994 wordt ‘Een zomerdag’ van Slawomir Mrozek onder
regie van Paul Abbing gebracht en
de derde prijs wordt toegekend.
Deze eenakter werd met twee andere, te weten ‘Op volle zee’ en ‘Een
wonderbaarlijke nacht’ van dezelfde
schrijver samengevoegd tot een
avondvullend theaterprogramma,
dat 6 uitvoeringen haalt.
Charles Abbing is 40 jaar bij de vereniging en wil dit vieren ook. Hij
vraagt als regisseur George van
Woerden, die hij al jarenlang kent en
vraagt hem ‘De Vrek’ van Molière in
de bewerking van Erik Vos te regisse-
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Links:
Voorstelling ‘De Eetkamer’,
1993.
Collectie De Amateur Comedie
Onder:
Voorstelling ‘De Vrek’, 1994.
Collectie De Amateur Comedie

Voorstelling ‘Op blote voeten in
het park’, 1995.
Collectie De Amateur Comedie

ren. Paul Abbing (geen
familie?) zal de hoofdrol
spelen en Charles zal 4 kleine rollen (Maître Simon,
Brindavoine, Commissaris
en Anselme) vertolken,
want lappen tekst kan hij
niet onthouden. Om elk lid
een speelkans te geven,
wordt er een tweede stuk
naast gekozen, namelijk ‘De
Hebberds’. Dit stuk voor
kinderen komt onder leiding van Ruud Klootwijk en
Tiny Angevaare. Beide stukken worden – hoe inventief!
– in hetzelfde decor
gespeeld. ‘De Vrek’ wordt
10 keer en ‘De Hebberds’
zelfs 15 keer uitgevoerd. Na afloop van de première op
21 oktober 1994 wordt Charles gehuldigd door Pierre J.
Magnée namens het NCA en ontvangt de gouden
Rederijkersspeld, een speciaal vervaardigde dasspeld,
uit handen van de voorzitter Tiny Angevaare. ‘De
Speurder’ van de gemeente Voorburg wordt overhandigd door Han ter Heegde (loco-burgemeester). Het is
erg druk: op 22 oktober worden een receptie, een
Cheerleaders-act door vijf schoonheden, een Charlesweg-werk-tocht, een diner/buffet en een ledenshow
georganiseerd. Op 9 december ontvangt hij tijdens de
presentatie van het boek ‘De Held van Vreugd en Rust’
van burgemeester Eenhoorn de cultuurprijs van
Voorburg: De Valentijn (beeldhouwwerk van Josine
Croin). Op 11 december worden de feestelijkheden
besloten met een diner/theater/show in Hotel Mavira. In
augustus verschijnt de eerste nieuwsbrief voor donateurs. Door de jubileumvoorstelling is het aantal donateurs flink gestegen en is de tijd rijp hen meer bij de vereniging te betrekken. Tijdens de prijsuitreiking van de
HCA-wedstrijd ontvangt Charles Abbing de ‘Piet
Cornetbeker’, de prijs voor een bijzondere prestatie.

Nederland 50 jaar bevrijd! In verband hiermee neemt de
vereniging het toneelspel ‘Terug naar Warschau’ van Jan
Staal in studie. Het zal rond 4 en 5 mei in première moeten gaan. Een aantal leden repeteert voor de Centrale
Voorstelling van het HCA, ‘De Plaatsbekleder’.
Belangrijke rollen zijn in handen van Paul Abbing,
Monique Angevaare en Ruud Klootwijk. Veel leden uit
andere verenigingen nemen aan zo’n voorstelling deel,
om een zo hoog mogelijk artistiek peil te bereiken. Twee
nieuwe producties staan alweer op stapel: ‘Op blote
voeten in het park’ van Neil Simon (10 uitvoeringen) met
Loes Hooijmans-van der Berg in de regie en ‘Het
Magalleskruid’ van Anja van der Heijden (12 uitvoeringen). Anja maakt als lid haar schrijversdebuut en zal
nog een aantal kinderstukken schrijven. In dit jaar wordt
het AMCO theater 130 keer gebruikt. Het gebouw is
onmisbaar geworden voor de vereniging.
De repetities voor ‘Vuur in de sneeuw’ van Sam Shepard
staan onder regie van Liesbeth Verzijden, die met deze
productie haar regie-examen doet. Ze slaagt op 11 mei
1996, maar dezelfde avond blijkt dat Corry van Teijlingen
zeer ernstig ziek is en de komende voorstellingen niet
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meer kan spelen. Liesbeth valt voor haar in en speelt
nog twee keer de grote rol van Meg. Op 6 juli overlijdt
Corry van Teijlingen op 44-jarige leeftijd en na een bijzondere eucharistieviering wordt zij op 11 juli begraven.
Tiny Angevaare houdt een memorabele afscheidsspeech
en ieder lid legt een roos op haar graf. Ter herinnering
aan haar wordt een boom geplant in het Zoeklichtwoud
in Israël. Het certificaat hangt in onze foyer. Na deze
trieste gebeurtenis volgt ‘De gestolen goudschat’ van
Peter van der Linden. Met hulp van Loek Bosman en
René Bosch komt de groep toch tot twee improvisaties
op straat en 16 voorstellingen in theaters. In mei vond
het college van B en W dat wegens bezuinigingen de
subsidie teruggebracht moest worden van 80% tot 50%
van de aan diezelfde gemeente betaalde huursom.
Protesten per brief en een ludieke act in de raadszaal
veranderen niets aan de zaak en de subsidie wordt in
1997 gekort. Een leuker cadeau voor het 50-jarig jubileum kan de vereniging van de gemeente Voorburg niet
krijgen. In 1996 ontvangt de penningmeester nog
fl. 14.964.- subsidie op de huursom van fl. 16.104.( = 92% subsidie) en dit bedrag is in 1998 verlaagd naar
fl. 8.289.- bij een verhoogde huursom van fl. 16.765.(= 50% subsidie).

(Riekie Esser, Anja van der Heijden, Dick Uitvlugt en
René Heykoop met teksten van Anja van der Heijden en
artistieke hulp van Marga Tjon-van Liefland) presenteert
een daverend avondvullend programma onder de titel
‘In andermans schoenen’.
De titel verwijst naar de allereerste voorstelling van De
Amateur Comedie. Deze voorstellingen zijn zo succesvol,
dat er nog 5 openbare reprises komen. In mei is de
première van ‘Pas op, dat je geen woord zegt’ en bij
deze voorstelling zijn tevens Herman Flaton sr. (een van
de oprichters) en zijn dochter Trudy Flaton aanwezig. Op
1 september 1997 vindt een extra Algemene Ledenvergadering plaats waarin wordt besloten de naam van
de vereniging te wijzigen, omdat zij naast toneel nog
vele andere theateractiviteiten herbergt en duidelijk
herkenbaar als Voorburgse vereniging wil voortbestaan.
De nieuwe naam ‘Theatergroep Voorburg’ (TGV) wordt 9
december bij Notariskantoor Mr. R. M. Dom in nieuwe
statuten vastgelegd. Opvallend is dat kort na deze ingrijpende naamswijziging Herman Flaton sr. op 26 september 1997 op 84-jarige leeftijd overlijdt. Als medeoprichter, bestuurslid, regisseur van ca. 50 producties en spe-

50-jarig jubileum
Met deze financiële aderlating begint het jubileumjaar
van De Amateur Comedie. Om alle spelers weer een rol
te geven (basispijler van de vereniging) starten twee
regisseurs met twee stukken: Ruud Klootwijk met ‘Leer
om Leer’ van William Shakespeare en Gerard Westgeest
met ‘Pas op, dat je geen woord zegt II’ van Dimitri
Frenkel Frank. Een galavoorstelling wordt opgezet voor
alle (oud-)leden, maar daar is te weinig belangstelling
voor. Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan wordt op
4 april 1997 na de première door Pierre Magnée de
NCA-Verenigingsonderscheiding uitgereikt. Op 30
april (de informele oprichtingsdag) staat er een feestavond voor de leden op het programma en na een optreden van Tiny Angevaare als non en Paul Abbing als
monnik komt een grote verrassing: een cabaretgroep
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Entree van het Amco theater
in de Lusthofstraat.
Collectie B.J. Donker

ler heeft hij ontzettend veel voor de vereniging betekend. Op 1 oktober wordt hij begraven op het kerkhof
aan de Rodelaan te Voorburg. Vanaf de oprichting tot
aan zijn overlijden is hij lid en later lid van verdienste
van de vereniging geweest.
Tiny Angevaare houdt tijdens de eucharistieviering een
prachtige afscheidsspeech en Charles Abbing schrijft
enkele herinneringsartikelen en herdenkt hem bij Radio
Midvliet. Ook voor hem wordt een boom geplant in
Israël.
Het jaar wordt afgesloten met de ‘De Waterheks’ van
Anja van der Heijden; de regie is in handen van René
Bosch en dit stuk voor kinderen beleeft in 1997 en in
1998 20 uitvoeringen.

Tiny Angevaare in de voorstelling ‘En nu naar bed’, 1999.
Collectie Theatergroep
Voorburg

De jaren 1998-2006
Tiny Angevaare wil graag haar 25-jarig jubileum in 1998
vieren met de hoofdrol in ‘Saldo Mortale’ van Dimitri
Frenkel Frank. Omdat Tom van Dam niet wil regisseren
en Ruud Klootwijk wegens ziekte niet kan, gaat dit stuk
nog even opzij en wordt het jubileum gewoon uitgesteld. Ook aan het stuk ‘Bedden’ van dezelfde auteur
wordt nog even geroken, maar dat verdwijnt ook van het
repertoire. Op 1 april – en toch geen grap! – deelt de
gemeente Voorburg een aantal verenigingen mee, dat zij
geherhuisvest zullen worden en dat het pand aan de
Lusthofstraat i.v.m. woningbouw zal worden gesloopt.
Tijdens deze bijeenkomst maakt Charles Abbing duidelijk dat er specifieke eisen aan nieuwe theaterruimtes
gesteld worden. Nog tijdens deze bijeenkomst wordt
contact gelegd met Camuz, dat het theatertje aan de
Van Leeuwenstraat exploiteert. Besloten wordt gezamenlijk op te trekken om zo een nieuw mini-theater in
Voorburg met steun van de gemeente te realiseren. Op
15 april zitten al drie partijen aan de tafel: Camuz, Stip
(een jongerenplatform voor popmuziek) en TGV. Peter
van Vliet (voorzitter Camuz) heeft al tekeningen laten
maken met uiterst aantrekkelijke ontwerpen. Op 23 april
vindt een vervolgbespreking plaats. Gezamenlijk zal er
toch sneller een goede oplossing komen. Op 27
augustus is het bestuur in gesprek met Marianne

Rookmaker, wethouder van Voorburg, in en over het
AMCO theater. In juli is Tom van Dijke onze gast. Hij
heeft de nieuwe computergestuurde lichtinstallatie ontworpen en gebouwd. Deze werd tegen kostprijs van de
onderdelen geleverd. ‘Heer Kraai in Luiletterland’ komt
na vele problemen (ziekte, vakantie en rolwisselingen)
onder regie van René Bosch tot uitvoering en er worden
16 vervolgvoorstellingen voor kinderen gebracht. De
schrijver Aris Bremer bezoekt met zijn vrouw een van de
voorstellingen en ‘controleert’ de auteursrechten. Er verschijnt over de jaren 1997/1998 voor het eerst een
Verslag Licht en Geluid van de technische staf, Frank
Mulder en Hans de Zeeuw. Dit jaar is er ook contact
gelegd tussen Jeanine van Amstel van Project Infinity om
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gezamenlijk een liedjesprogramma te ontwikkelen. Haar
band gaat in ons theater gratis repeteren tegen gratis
medewerking aan ons voorgenomen gezamenlijk optreden in Diligentia in Den Haag op 28 december 1999. Het
contract voor de huur van Diligentia wordt getekend.
In 1999 loopt alles anders dan verwacht en gepland.
Liesbeth Verzijden was in 1998 al aangetrokken als
regisseur en Tiny Angevaare gaat nu wel haar 25-jarigjubileum vieren met de musical ‘En nu naar bed’ van
Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. Tijdens haar
afwezigheid (2 maanden) zwoegt de rest van de leden
en een batterij van 8 gastspelers op het liedjesprogramma en de musical, geeft een Jeugdgroep uit Wassenaar
een aantal voorstellingen in het theater, repeteert de
Stichting Tong Tong m.m.v. René Bosch er en collecteren
de leden voor het Prins Bernhard Cultuurfonds
(Anjerfonds). Een deel van de opbrengst mag de vereniging meteen houden. De eerste echte musical, er werden al vaak liedjes bij de kindervoorstellingen gezongen, met een hoofdrol voor Tiny Angevaare, gaat na
grote decorproblemen op 14 mei in première. Na afloop
wordt zij onderscheiden met de zilveren Rederijkersspeld van het NCA en benoemt de vereniging haar tot
Lid van Verdienste. Er wordt door de leden en gastspelers een feestelijke jubileumavond georganiseerd.
Wegens overweldigend succes volgen nog 10 voorstellingen. Zelfs de jury van het HCA is enthousiast en
strooit met prijzen. Omdat Ruud Klootwijk ‘alleen maar’
de hoofdrol (Frans) speelt, decorbouwer is en liedjes
instudeert en kennelijk verder niets om handen heeft,
herschrijft hij samen met Yvonne Berkhuizen een
sprookje tot theaterstuk en doopt het: ‘De zandlopers’.
Ze realiseren in twee weken 7 voorstellingen voor kinderen. Ook neemt hij de regie op zich van een nieuw kinderstuk: ‘Professor Distelpunt’ van Anja van der Heijden.
De wereldpremière is op 23 oktober en wordt gevolgd
door nog 15 voorstellingen. Paul Abbing breekt tijdens
de eerste voorstelling zijn pols. Dankzij vakkundig verband kan ook de tweede voorstelling die dag doorgaan.
De rest van de voorstellingen speelt hij gewoon met zijn
pols in het gips. Over een leuke hobby gesproken.

Eind augustus overlijdt Wim Rombouts, die al eerder van
1973 tot 1978 aan de vereniging verbonden was
geweest. Op 1 juli 1990 meldde hij zich weer aan en na
enige rollen en regies trad hij de laatste jaren op als
‘permanente Barman’. Op 2 september werd hij na een
eucharistieviering naar het Crematorium Oud
Eykenduinen gebracht.
Een gedeelte van de spelers was er al mee bezig: een
liedjesprogramma met een echte band, maar het wil
niet erg lukken. Enkele actieve leden zagen het niet
meer zitten of vertrokken, een zangpedagoge werd ingehuurd, onderling gekissebis, de band met de band werd
verbroken en het contract met Diligentia hing als een
molensteen om de nek van het bestuur. En met het jaar
2000 in zicht werd alles op 1 november 1999 ten goede
gekeerd. Ruud Klootwijk en René Bosch regisseren gezamenlijk, Paul Abbing schrijft 15 pagina’s verbindende
tekst, handen van buitenaf voor muziek, kleding, decor,
video-animaties worden uitgestoken en BENG! Op 28
december 1999 knalt de eigen productie ‘Een
Millennium vol muziek’ met 25 medewerkers er uit en
het wordt een doorslaand succes. In december worden
2 en in januari en februari 6 voorstellingen gegeven.
Een jaar dat in mineur begon, eindigde in majeur met 5
producties, 37 voorstellingen, 13 externe medewerkers
en 6 nieuwe leden.
Omdat een theatervereniging niet stil kan staan - er zitten ‘mensen’ in en geen ‘klok’ - zijn er in 2000 al regisseurs aan het werk voor de volgende producties: ‘De
grote groezel’ – regie Loes Koop, met 11 voorstellingen
en ‘Het huis van Bernarda Alba’ – bewerking en regie
Carolien Hoogendoorn, een klassiek toneelstuk met 8
vrouwen dat tot 6 voorstellingen reikt. Na afloop van de
laatste voorstelling op 8 juli 2000 vraagt Ria van
Calsteren op toneel Jan van der Zwan ten huwelijk, die
volledig overdonderd ‘Ja’ zegt; de champagne vloeit rijkelijk. Ruud Klootwijk begint aan z’n twaalfde regie en
kiest voor ‘Klokkie Kreukelpak’, dat weer 11 voorstellingen voor kinderen oplevert. ‘Een millennium vol muziek’
laat de vereniging niet los. Een presentatie in Theater de
Tobbe en medewerking aan een balletavond in de
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Rijswijkse Schouwburg zijn het logische gevolg.
2001 Is een ‘Russisch jaar’ geworden. Beide producties
spelen in Rusland, maar zijn van Amerikaanse auteurs.
De eerste is ‘Dwazen’ van Neil Simon, dat speelt in de
‘denkbeeldige?’ plaats Kulyenchikow. De regie is in handen van Bart Ennema. In januari schilderen Wietske
Storm en Ruud Klootwijk het dorp Kulyenchikow gewoon
op een zwart achterdoek en in de bar komt ook een
muurschildering om de bezoekers in de juiste sfeer te
brengen. Acht voorstellingen volgen. Loek Bosman
speelt weer eens een gastrol. Citaat uit jaarverslag: ‘5
februari Napraat en daarna: decor afbreken en schoonmaken. Het blijft ongelooflijk, dat na één uur alle sporen
van een voorstelling volledig zijn uitgewist’. Dit kan
alleen in een ‘eigen’ theater, uiteraard. Het theater
wordt weer twee dagen verhuurd aan Theatergroep
01751 uit Wassenaar. Op de Algemene Ledenvergadering
wordt wegens het bedanken van Charles Abbing een

nieuwe penningmeester geïnstalleerd, Ruud Klootwijk.
Marja Trumpi volgt hem weer op als artistiek coördinator
en ook Auke Jelle Kingma wordt in het bestuur gekozen.
Jos Roodbol roept de vergadering op bananendozen te
verzamelen i.v.m. het aangekondigde vertrek vanuit de
Lusthofstraat! Er wordt zowaar ingebroken, het theater
wordt verhuurd voor repetities van ‘De huisbewaarder’
aan de Stichting Tong Tong. De tweede productie wordt
maandenlang muzikaal, theatraal en theatertechnisch
voorbereid: ‘Fiddler on the Roof’ of ‘Anatevka’. Liesbeth
Verzijden voert de regie en Ruud Klootwijk is de zangrepetitor. Marja Trumpi is de choreografe en Bart Ennema
speelt de hoofdrol Tevye. In het programma staan 38
namen vermeld van medewerkers aan deze bijzonder
succesvolle productie, waaronder die van Frits Muusse
als echte violist op het dak. De Haagsche Courant
schreef: ‘Het is overweldigend als 26 mensen in een
vestzaktheater het prachtige lied ‘Traditie’ zingen.’

Voorstelling ‘Anatevka’, 2001,
met Bart Ennema als ‘Tevye’.
Collectie Theatergroep
Voorburg
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‘2002 in het kort’ is de naam van het artistiek jaarverslag en daarin wordt vermeld: ‘2002 is een druk jaar
geweest voor de vereniging. De musical Fiddler on the
roof is zo populair, dat er nog 6 herhalingen worden
gegeven. Het totaal komt dan op 16 voorstellingen.
Ongeveer 1000 mensen hebben deze voorstelling
gezien.’
Na de voorstelling van 26 januari is er weer een feestje,
want Paul Abbing viert zijn 40-jarig jubileum bij de vereniging. Hij trad al op 1 mei 1961 toe als lid, wist vanavond van niets en wordt volkomen verrast door familieleden en vereniging. Namens het NCA ontvangt hij de
gouden Rederijkersspeld uit handen van Pierre Magnée.
Verder zijn er speeches en een geweldige act van 8
vrouwelijke sinterklazen. De rol van Sint Nicolaas speelt
Paul het liefst. De Algemene Ledenvergadering van 4
februari kiest een nieuwe voorzitter: Marjelle Reimers;
Marja Trumpi wordt de artistiek coördinator. Riekie
Esser blijft secretaris, Ruud Klootwijk penningmeester
en Jos Roodbol bestuurslid. Tiny Angevaare is vanaf 18
maart 1991 de eerste vrouwelijke voorzitter geweest en
wordt opgevolgd door: een vrouw!
De volgende producties staan alweer op de rol: ‘De wonderbaarlijke uitvinding van Fidelius Filarsky’ van Erik Vos
(regie van Ruud Klootwijk) met 11 voorstellingen, het
Griekse treurspel ‘Medea’ van Euripides – regie Coen
van Onselen, en ‘Shirley Valentine’ van Willy Russel –
regie Bart Ennema. Marjelle Reimers speelt de hoofdrol
‘Medea’, maar in het Griekse treurspel zitten ook twee
kinderrollen en daarom is er een auditie voor meisjes
tussen 12 en 15 jaar. De volgende speelsters zijn geselecteerd en spelen dus: Tessa Groenewegen, Roxanne
Zuidgeest, Sabrina Vernooy, Isis Gabolet en Gamze
Tazim. Negen voorstellingen volgen en het levert een
recensie op met als kop ‘Medea blijkt juweeltje in
Voorburg’. ‘Shirley Valentine’, de toneeldroom van Tiny
Angevaare komt uit en ze brengt 5 solovoorstellingen
met groot succes. In dit jaar geeft de vereniging ook nog
3 poppenkastvoorstellingen tijdens een Festival in
Voorburg met een levensgrote poppenkast, 9 voorstel-

lingen van ‘Het grote circusavontuur’ onder regie van
Marja Trumpi en Anya Vervekina, 3 voorstellingen ‘The
prisoner of Second Avenue’ van Neil Simon onder regie
van Karien de Baat en beginnen de repetities van ‘De
Held van het Westen’ van J.M. Synge onder regie van
Rita de Haas. De vereniging repeteert 4 stukken tegelijkertijd. Omdat men bang is dat er een ‘witje’ valt, heeft
het bestuur Serge Metselaar al weer aangezocht voor de
regie van ‘Vrouwenvlees’ van Dario Fo.
In 2002 opent de vereniging een eigen website op internet. Deze wordt in 2003 al vervangen door
www.theatergroepvoorburg.nl. en levert de mogelijkheid om plaatsen te reserveren via internet. Maar ook
Riekie Esser was en is al jaren bereid om kaarten telefonisch te verkopen. Nou ja, dit jaar waren het maar 42
voorstellingen! Tussen haakjes, dit jaar werd ook de
euro nog ingevoerd met alle financiële consequenties
van dien en het theater was meer dan 160 avonden/dagen in gebruik .
In 2003 doet Theatergroep Voorburg het ‘rustig’ aan;
begonnen wordt met nog 6 voorstellingen van ‘The prisoner’. In één dag neemt Yvonne Berkhuizen de rol over
van de zieke Josien Meeuwisse en ook ‘Shirley
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Voorstelling ‘De Held van het
Westen’, 2003.
Collectie Theatergroep
Voorburg

Twips, 2004.
Collectie Theatergroep
Voorburg

Valentine’ wordt nog 3 keer herhaald. Maar de decors
worden ook steeds mooier omdat er een goede wissel/samenwerking is tussen bouwers en schilders: Jos

Roodbol, Ruud Klootwijk en Wietske Storm. Bezoeken
aan de scouting, relaties en de Ierse Pub leveren
posters, glazen, een spiegel, kisten, touw, oude blikken,
dozen en spullen op voor de aankleding van de Ierse
pub waar ‘De Held van het Westen’ gaat spelen. Het
resultaat is een schitterend en zeer authentiek Iers
decor. Na de première, opgeluisterd met Ierse muziek,
volgen nog 5 voorstellingen en kort daarna alweer een
nieuwe première van ‘Vrouwenvlees/Fiere vrouwen’ van
Dario Fo. Serge Metselaar slaagt met deze productie
voor haar regieopleiding, 5 mooie voorstellingen zijn het
resultaat. Op 14 en 15 juni is de Stichting 01751 weer te
gast in ons theater. In september 5 voorstellingen van
‘Het geheim van het kasteel’ (of ‘Gouden dukaten’) in
een gezamenlijke bewerking en regie van Marja Trumpi
en Anya Vervekina. In september ook gaat de club weer
eens ‘een dagje uit’. Met roeiboten, een barbecue en
een bezoek aan boerderij ’t Geertje. Het seizoen wordt
besloten met weer een monsterproductie met 22
namen: ‘De getemde feeks’ van William Shakespeare en
in een bewerking en (volgens de Haagsche Courant
‘zorgvuldige’) regie van Ruud Klootwijk. Het spel begint
in de eigen theaterbar waar de drinkebroer ‘Sluw= Sly’
ontvoerd wordt. De niet beschikbare tekst van Sluw
wordt door Paul Abbing en Ruud Klootwijk gewoon in
het stuk geschreven. Wil Akkermans speelt de Feeks, die
door Jan de Haas als Petruchio getemd wordt. Drie voorstellingen in één weekend worden bijzonder enthousiast
door het publiek onthaald. In de tussentijd werden
i.v.m. het jubileum van Charles Abbing (in 2004 50 jaar
lid bij de vereniging) 2 audities gehouden door regisseur Coen van Onselen voor de door de jubilaris uitgekozen musical ‘My Fair Lady’. Er is veel (zang) talent aanwezig.
Het jaar 2004 is door het grote succes begonnen met 7
extra voorstellingen van ‘De getemde feeks’; op 23 januari is de 1000ste voorstelling van de vereniging sinds de
oprichting. Het wordt een feestelijke avond met vele
oud-leden, champagne, hapjes en een echt bandje. Op
26 januari wordt begonnen aan iets nieuws, dat door
Ruud Klootwijk weer in elkaar gezet is naar ideeën van
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Annie M.G. Schmidt. Hij noemt het ‘Twips’, een familievoorstelling met liedjes uit ‘Ja zuster, nee zuster’. 20
leden doen aan deze productie mee. Hoewel deze productie bedoeld was als ‘tussendoortje’ is het toch weer
een doorslaand succes met een zeer kleurig decor en 9
opvoeringen. Bij de première op 26 maart is tot verbazing van de kroniekschrijver de gehele ‘cast’ om 18.30
uur aanwezig. Over discipline gesproken! De Haagsche
Courant kopt op de voorpagina van maandag, 26 april
2004: ‘Theatergroep Voorburg steelt alle harten met
Twips’. Mark van Dam speelt een eigen rol als conciërge
zowel op toneel als in de bar, voor en na de voorstelling.
In april starten de repetities van de musical ‘De Man van
La Mancha’, met Coen van Onselen als regisseur. De
musical komt in de plaats van ‘My Fair Lady’; de rechten
tot uitvoering zijn niet vergund. Het stuk wordt ook door
Ruud Klootwijk tot toneelspel voor kinderen bewerkt
onder de naam ‘Don Quichotte’. Hij zal het regisseren en
speelt ook de hoofdrol van de ‘Ridder van de droevige
figuur’.
De rollen worden verdeeld over beide producties.
Charles Abbing zal op eigen verzoek bij zijn jubileum als
El Padre en Jan de Haas min of meer gedwongen als
begeleidende en toneel spelende gitaarvirtuoos in beide
producties worden opgesteld.
In mei zijn de ‘oude Theater-88 stoelen’ van De Gezellen
uit Leidschendam gesloopt en betaald, is de eigen tribune gesloopt en wordt de nieuwe tribune met theater-

stoelen weer opgebouwd. Een klus, waar Patrick Tol de
leiding over heeft. In de maanden mei tot en met oktober zijn Wietske Storm, Ruud Klootwijk en Jos Roodbol
druk bezig met ontwerp, bouw en beschildering van het
decor, dat voor beide uitvoeringen geschikt moet zijn.
De in oktober gemaakte tralies worden op het laatste
moment door de regisseur afgekeurd, tot grote opluchting van de jubilaris. Het kledingrek wordt in 22 vakjes
verdeeld met 10 plaatsen voor de ‘Donkies’ (spelers
Don Quichotte) en 12 voor ‘De la Mancha’s’.
Op 23 augustus 2004 bericht de gemeente
Leidschendam-Voorburg dat het pand aan de
Lusthofstraat per 1 januari 2005 ontruimd moet worden
en dat zij geen alternatief kan aanbieden. In dit jaar
moet ook Theater de Poort in Den Haag gesloten zijn.
Ook de gemeente Den Haag heeft geen redelijk alternatief voor het amateurtoneel. Op 18 september luistert de
groep van Twips met sketches en liedjes de wedstrijduitslag-middag van het Haags Centrum voor Amateurtoneel
op.
Op 22 oktober vindt de première van ‘De Man van La
Mancha’ plaats. Bij de voorstelling van 31 oktober staat
het lichthok erg in de rook en wordt het publiek verzocht
de zaal te verlaten. De pauze wordt verlegd en het spel
gaat lustig verder. Op 3 november (op deze datum is hij
precies 50 jaar lid van Theatergroep Voorburg v/h De
Amateur Comedie) vindt de jubileumvoorstelling van
Charles Abbing plaats. Een mooi versierd theater, een
prachtige voorstelling van ‘De Man van La Mancha’ met
de jubilaris in de rol van El Padre en zijn broer Paul
Abbing in de hoofdrol van Don Quichotte. Als Don
Quichotte op toneel sterft, zingt El Padre het wereldberoemde ‘De profundis clamo ad te’ bij zijn sterfbed.
Na afloop van de voorstelling ontvangt Charles Abbing
uit handen van een van ‘zijn vroegere’ regisseurs, Rita
de Haas, namens het NVA het gouden ‘insigne met
zirkonia’ van Leo Matthijssen, namens het CVA ‘de zilveren dasspeld’ en uit handen van de burgemeester van
Leidschendam-Voorburg, de heer M. van Haersma
Buma, een koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Door publiek en spelers wordt met
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Voorstelling ‘De Man van La
Mancha’, 2004.
Collectie Theatergroep
Voorburg

Boven:
Voorstelling ‘De tovenaar van
Oz’, 2005.
Collectie Theatergroep
Voorburg
Rechts:
De nieuwe theaterzaal in
Forum Kwadraat.
Collectie Theatergroep
Voorburg

champagne getoost en
door de waard Jos
Roodbol wordt hij tot
‘Ridder van de droevige
figuur’ geslagen. Op 6
november gaat ‘Don
Quichotte’ met Ruud
Klootwijk als regisseur
en hoofdrolspeler in première. Na afloop worden
door de drie kleinkinderen van de jubilaris foto’s
aangeboden waarop zij
in kostuums van het kinderstuk staan afgebeeld. Op 8
en 15 november is het AMCO theater dicht, tenminste
voor Charles. De leden hebben ‘serviesschilderles’ voor
een cadeau en bereiden toch een verkorte musical ‘My
Fair Lady’ voor, om die op de feestavond voor de jubilaris op te voeren. Tijdens deze avond wordt ook het zelfbeschilderde gebakstel aangeboden.
In 2005 brengt de vereniging alweer 3 producties, te
weten: ‘De Wet van Luisman’ (regie Erwin van den
Oever), ‘De Tovenaar van Oz’ (regie Ank Borsboom en
Paul Abbing) en ten slotte ‘Bouwmeester Solness’ (regie
Mieneke Meij). Na voorstellingen gebeuren er soms
vreemde zaken. Marjelle Reimers en Marja Versteeg
(twee in ‘De Wet van Luisman’ als bruid verklede vrouwen) vragen hun respectievelijke vrienden Patrick en
Mark ten huwelijk en worden met een gretig ‘ja’ gerustgesteld; bij een van de laatste voorstellingen ontvangen
de spelers een cadeau van mevrouw Maarse-Ibsen, die
een verre nazaat van Henrik Ibsen zegt te zijn.
De Jeugdtheatergroep Voorburg komt tot stand en krijgt
zoveel aanmeldingen, dat er geballoteerd moet worden.
In oktober beginnen 9 meiden en 2 jongens o.l.v. Ruud
Klootwijk en Wietske Storm aan de voorbereidingen van
‘Het bijzondere leven van Hilletje Jans’, een productie
die in juni 2006 tot openbare uitvoeringen moet leiden.
Dit jaar is het bestuur weer in onderhandeling met de
gemeente over de nieuwe permanente huisvesting van
Theatergroep Voorburg. Het pand aan de Lusthofstraat

zal spoedig moeten worden ontruimd.
In het jaar 2006 zijn er nog uitvoeringen in de
Lusthofstraat gegeven van drie toneelstukken: ‘Bedden’
van Dimitri Frenkel Frank, ‘Boeing-Boeing’ van Marc
Camoletti en ‘Het bijzondere leven van Hilletje Jans’.
Deze laatste voorstelling werd gerealiseerd door onze
nieuwe Jeugdtheatergroep Voorburg en stond onder
regie van Ruud van Klootwijk en Wietske Storm.
In januari werd de vereniging plotseling geconfronteerd
met een bijeenkomst voor de bewoners van de
Lusthofstraat en omgeving over de nieuw te bouwen
woningen, waarbij uitgewerkte bouwplannen werden
getoond. Bij die gelegenheid heeft de theatergroep zich
nogal opvallend demonstratief gedragen om uitdrukking
te geven aan haar onvrede over de gang van zaken.
Nadat op een raadsvergadering vragen over de herhuisvesting waren gesteld door mevrouw Nadine Stemerdink
(PvdA) aan de betrokken wethouder, werd kennelijk
enige haast gezet achter de herhuisvesting van de theatergroep. Op 7 juli werd aan voorzitter Marjelle Reimers
door wethouder Zwartepoorte de sleutel overhandigd
van een grote ruimte in Forum Kwadraat. In twee maanden tijd is door keihard werken en met financiële steun
van de gemeente Leidschendam-Voorburg in die ruimte
een piekfijn nieuw theatertje ingericht. Op 15 september
2006 al vond in een uitverkochte zaal de première van
‘Kortsluiting’ plaats.
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COMPLETE SPEELLIJST

Toneelstuk

Schrijver

Regisseur

Datum eerste
opvoering

1. In andermans schoenen

Dom. De Gruyter

H. Flaton

02-06-48

30. Chips

R. Feenstra

H. Flaton

09-02-60

2. Het spook van de

Mar. Janssen

H. Flaton

13-10-48

31. Tante Nicole

R. Feenstra

H. Flaton

25-10-60

32. Zomer in december

J. Liggat

H. Flaton

25-05-61

K. Spierings

H. Flaton

10-02-49

33. Een schot valt (1)

A. Christie

H. Flaton

06-02-62

34. Eigen Haard is wel wat

Ph. King

H. Flaton

19-03-63

Vrijburcht
3. Achter de wolken schijnt
toch de zon
4. De Verdungangers

l’ Abbé Roblot

H. Flaton

07-04-49

herrie waard

H. Flaton

01-06-49

35. De grote stilte

T. Rattigan

H. Flaton

07-02-64

6. Tot wederdienst bereid

P. Massinkff

H. Flaton

11-01-50

36. De bungalow

T. van Bergen

H. Flaton

09-02-65

7. Ik houd van je...

K. Jerome

H. Flaton

15-06-50

37. Kinderen van ons volk

Anton Coolen

H. Flaton

28-11-65

5. ‘n Zomerzotheid

(schone voleinding)

en dat is alles
8. Moord in het klooster

E. Shepherd

H. Flaton

11-01-51

38. Hooikoorts

Noël Coward

H. Flaton

23-10-66

9. Als de klok waarschuwt

R. Feenstra

H. Flaton

19-04-51

39. Brullen als een duif

L. Storm

H. Flaton

01-05-67

10. Sneeuwwitje

M. Noppen

H. Flaton

22-04-51

40. Windbuil en Platzak

J. Naaykens

H. Flaton

30-04-68

11. Een eeuw achter

G. Bomans

H. Flaton

22-04-51

41. Lord of Lady

J. Forster

H. Flaton

07-06-68

12. Een vriend komt over

Jan Timmer

42. Met blote voeten in

Neil Simon

H. Flaton

15-05-70

43. Laura

V. Caspary

H. Flaton

14-05-71

44. De zeer beklagens-

N. Grant

H. Flaton

14-10-71

F. Timmermans

H. Flaton

19-12-71

G. Scarnicci

P. v. Gorcum

21-10-72

13. Neem een voorbeeld

H. Flaton

07-11-51

H. Flaton

24-11-51

H. Flaton

30-01-52

aan vader
14. De Rani antwoordt niet

J. Willemsen

15. Sproetie neemt de leiding

W. Dumont

H. Flaton

14-09-52

16. De moordenaar en het

F. Drost

H. Flaton

20-11-52

het park

waardige mr. Cran
45. En waar de ster bleef
stille staan (2)

meisje
17. De vreemde bezoeker

Alberto Casela

P. v.d. Valk

10-02-53

46. Kaviaar of Spaghetti

18. Patsy-familieproblemen

E. Terlingen

H. Flaton

11-02-54

47. Jacht op een pony

Mies Bouhuys

H. Flaton

22-02-73

19. Een baby van 1000 weken

Hans Hesna

H. Flaton

27-09-54

48. De woesteling

A. Tsjechov

H. Flaton

17-11-73

20. Rumigny

E. Willartz

H. Flaton

08-06-55

49. George en Margareth (2)

G. Savory

H. Flaton

23-03-74

21. Als een poesje

Walter Ellis

H. Flaton

10-10-55

50. Ploef, de domme boef (1)

W. Burkunk

Paul Abbing

18-05-74

22. George en Margareth (1)

G. Savory

H. Flaton

25-04-56

51. Je kunt het toch niet

G. Kaufman

Gregg Palmer

27-01-75

23. Het huis der mysteries

R. v. Noppen

H. Flaton

23-04-57

24. Hoe Peerke Kustermans

G.A. Pierik

H. Flaton

13-07-57

A. Ridley

Gregg Palmer

01-11-75

Joop Kiggen

23-02-76

meenemen
52. De spooktrein

53. De jonkvrouw van Seiglière J. Sandeau

toch nog.......
25. Welterusten

A.P. Dearsly

H. Flaton

01-10-57

54. Een schot valt (2)

26. De molen van Fatima

H. v.d. Kamp

H. Flaton

12-02-58

55. Het dansende ezeltje

27. Jij weet, jij weet, wat ik

A. v. Zuylen

H. Flaton

14-10-58

56. De brief van Don Juan
57. De woesteling (2)
58. De getemde feeks

W. Shakespeare

Gregg Palmer

28-10-77

59. En waar de ster bleef

F. Timmermans

H. Flaton

20-12-77

niet weet
28. En waar de ster bleef

F. Timmermans

H. Flaton

11-01-59

stille staan (1)
29. The Winslow Boy

T. Rattigan

H. Flaton

07-04-59
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stille staan (3)

A. Christie

Gregg Palmer

27-11-76

Gregg Palmer

30-04-77

L. Treves

Paul Abbing

11-05-77

A. Tsjechov

H. Flaton

13-05-77

60. Blithe Spirit

Noël Coward

Gregg Palmer

19-05-78

91. Ploef de domme boef (2)

W. Burkunk

Ruud Klootwijk

61. De wonderbare uitvinding

Erik Vos

Paul Flaton

27-01-79

92. Plaza Suite

Neil Simon

Ruud/Paul/Charles 26-05-89

93. De bank der minne

Jaak Vermeulen

Marga Tjon

02-11-89

62. Het kamerschut

H. Heyermans

Ben Niekus

02-02-79

94. Heer kraai en het gevonden Aris Bremer

Marga Tjon

16-11-89

63. De meid

H. Heyermans

Ben Niekus

02-02-79

64. Pas op dat je geen

D. Frenkel Frank

Ben Niekus

17-11-79

65. De grootvizier

René d’Obaldia

Niek Molkenboer

02-02-80

66. Van een koning die graag

W. Burkunk

Niek Molkenboer

14-06-80

van prof. Filarski

woord zegt

voorwerp
95. Kaarsen op de tocht

A.M. Vogelenzang

Marga Tjon

08-03-90

96. Welwezen

P. v. Straaten

Paul Abbing

08-03-90

97. Als je een vreemde vogel

A.M. Vogelenzang

Inge Tielman

08-03-90

Neil Simon

Loes Hooijmans

11-10-90

wilt zoenen
98. Hoofdstuk twee

clown wilde zijn

21-11-88

(Het tweede hoofdstuk)

67. Het jubileum

A. Tsjechov

Fanny Zwiers

22-11-80

68. De natuur regelt alles

James Barrie

Niek Molkenboer

08-05-81

Wim Rombouts

23-11-90

69. Pierrot valt van de maan

Ben Minoli

Wim Rombouts

03-10-81

100. Viermaal verkocht

Barillet & Grédy

Marga/ Ruud

20-03-92

70. Het fantastische

F. Garcia Lorca

Bink Ates

08-05-82

101. Wat een gekke man en

A. Ayckbourn

Inge Tielman

16-10-92

71. Displaced Persons

A. Poppe

Paul Abbing

-82

Ben Minoli

Paul Abbing

21-11-92

72. Pension Meerzicht

Improvisatie

A. de Jongh

18-06-82

73. De dikke en de dunne

Ben Minoli

Paul Abbing

14-11-82

A.R. Gurney jr.

Gerard Westgeest 22-04-93

104. Draken hebben ook gevoel Dan Portegijs

Loes Hooijmans

24-09-93

74. Beschuit met muisjes

H. Heyermans

A. de Jongh

03-06-83

105. Een zomerdag

Slawomir Mrozek

Paul Abbing

03-02-94

75. Van een rover die koning

Alice Toen

Paul Abbing

26-11-83

106. Op volle zee

Slawomir Mrozek

99. Pierrot valt van de maan (2) Ben Minoli

z’n vrouw dan?

schoenlappersvrouwtje

koning (1)

wilde zijn

102. De kleine en de grote
koning (2)
103. De eetkamer

Marga Tjon

03-03-94

107. Een wonderbaarlijke nacht Slawomir Mrozek

Ruud Klootwijk

03-03-94
03-09-94

76. Gemengd dubbel

Collectief

Niek Molkenboer

04-02-84

108. De Hebberds

Wim Burkunk

Ruud Klootwijk

77. En ik dan

A.M.G. Schmidt

Paul Abbing

13-10-84

109. De Vrek

Molière

George v.Woerden 21-10-94

78. Pinokkio

P. v.d. Linden

Charles Abbing

13-01-85

110. Terug naar Warschau

Jan Staal

Paul Abbing

20-04-95

79. Rendez-vous de Senlis

Jean Anouilh

Marga Tjon

06-10-85

111. Op blote voeten in het

Neil Simon

Loes Hooijmans

27-10-95

80. Harvey

Mary Chase

M. Olsthoorn

23-05-86

81. De gestolen goudschat (1)

P. v.d. Linden

Paul Abbing

21-11-86

112. Het Magalleskruid

Anja v.d. Heijden

Ruud Klootwijk

16-12-95

82. Vingers van de macht

K. Holierhoek

Marga Tjon

21-02-87

113. Vuur in de sneeuw

Sam Shepard

Liesbeth Verzijden 09-05-96

83. Kleine muizen

Yvonne Keuls

Spelers

21-02-87

114. De gestolen goudschat (2)

P. v.d. Linden

Paul Abbing

84. Hoe de schout zichzelf

Hella Haasse

Marga Tjon

30-04-87

115. Leer om leer

W. Shakespeare

Ruud Klootwijk

04-04-97

116. In andermans schoenen,

Anja v.d. Heijden

Marga/Ruud/

30-04-97

aan de schandpaal…
85. Liefdadigheid naar

Hella Haasse

Paul Abbing

30-04-87

cabaret

Anna Bonacci

12-10-96

spelers

117. Pas op dat je geen woord

vermogen
86. Het uur der verrukking

park (2)

Piet v. Zelst

06-11-87

zegt (2)

Marga Tjon

28-11-87

118. De waterheks

D.Fr. Frank

Gerard Westgeest 09-05-97

Anja v.d. Heijden

René v.d. Bosch

22-11-97

88. De vijftigste voorstelling

M. Doudart Grée

Paul Abbing

08-04-88

119. Heer Kraai in Luiletterland

Aris Bremer

René v.d. Bosch

31-10-98

89. Dwaasheid heeft haar

John Patrick

Paul Abbing

23-10-88

120. En nu naar bed

Annie M.G.Schmidt Liesbeth Verzijden 14-05-99

121. De zandlopers

Yvonne/Ruud

Yvonne/Ruud

W. Shakespeare

Marga Tjon

03-06-88

122. Professor Distelpunt

Anja v.d. Heijden

Ruud Klootwijk

23-10-99

Rene B./Ruud K

28-12-99

87. De gelaarsde kat

eigen recht
90. Romeo en Julia,
de balkonscene

123. Een millennium vol muziek Groep
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19-06-99

124. De grote Groezel

Wim Burkunk

125. Het huis van Bernarda Alba F. Garcia Lorca

Loes Koop

09-04-00

Carolien

22-06-00
Jaar

Hoogendoorn
126. Klokkie Kreukelpak

Burkunk/Klootwijk Ruud Klootwijk

14-10-00

127. De Nachtprinses

Ruud Klootwijk

Ruud Klootwijk

128. Dwazen

Neil Simon

Bart Ennema

129. Fiddler on the Roof

Joseph Stein

Liesbeth Verzijden 19-10-01

12-01-01

(Anatevka)
130. De wonderbare machine

Erik Vos

PRIJZENOVERZICHT

Ruud Klootwijk

Stuk

1948 Het spook van de Vrijburcht

131. Medea

Euripides

Coen van Onselen 14-06-02

132. Levende poppenkast

Marja Trumpi

Marja Trumpi

31-08-02
04-10-02

2 (WKA) 3e prijs, 2e klasse

1951 Moord in het klooster

3 (WKA) 3e prijs, 1e klasse

1952 De Rani antwoordt niet

4 (WKA) 4e prijs, 1e klasse

1955 Rumigny

5

(WKA) 4e prijs, algemeen

6 (WKA) 1e prijs , decor
1957 Het huis der mysteries

7

(WKA) 2e prijs

1958 De molen van Fatima

8 (WKA)2e prijs
(St.Michaelbeker)

Willy Russel

Bart Ennema

Trumpi/Vervekina

M.Trumpi/A.Vervekina 09-11-02

1959 De Winslow Boy

135. The Prisoner of Second

Neil Simon

Karien de Baat

1959 De molen van Fatima

10 (Lekenspel) f200,-

1960 Chips

11 (OKW) 2e prijs

1960 Chips

12 (WKA) 1e prijs

13-12-02

9 (WKA) 2e prijs

136. De held van het westen

J.M. Synge

Rita de Haas

21-03-03

137. Vrouwenvlees

Dario Fo

Serge Metselaar

22-05-03

138. Het geheim van het kasteel Trumpi/Vervekina

Anya Vervekina

20-09-03

1962 Een schot valt

13 (WKA) 1e prijs

139. De getemde feeks

W. Shakespeare

Ruud Klootwijk

28-11-03

1963 Eigen Haard is wel

14 (WKA) 3e prijs

140. Twips

Annie M.G.Schmidt Ruud Klootwijk

26-03-04

141. De man van La Mancha

Wasserman

Coen van Onselen 22-10-04

1964 De grote stilte

15 (WKA) 1e prijs

142. Don Quichotte

Bew. R. Klootwijk

Ruud Klootwijk

06-11-04

1965 De grote stilte

16 (LANDJUWEEL) 3e prijs

143. De Wet van Luisman

Alex v. Warmerdam Erwin van den

10-06-05

1967 Brullen als een duif

17 (VOORBURG)

Paul Abbing

18-09-05

1972 Kaviaar of spaghetti

18 (HCA) 2e prijs

18-11-05

1975 De spooktrein

19 (HCA) Decorprijs

(Binnenhof-beker)

wat herrie waard

Claude Townley

145. Bouwmeester Solness

Henrik Ibsen

Mieneke Meij

146. Bedden

D.Fr. Frank

Liesbeth Verzijden 24-03-06

147. Boeing Boeing

M. Camoletti

Ruud Klootwijk

19-05-06

148. Het bijzondere leven van

Ad de Bont

Ruud Klootwijk

17-06-06

1979 De meid

Paul Abbing

H.v.d. Heijden

Mieneke Meij

15-09-06

1981 De natuur regelt alles (HCA)
1988 Dwaasheid heeft haar

1978 Blithe Spirit

Eervolle vermelding
Roosje Meijer
Eervolle vermelding
decor

Hilletje Jans
149. Kortsluiting

Eervolle vermelding

Club van het jaar

Oever
144. De Tovenaar van Oz

Eervolle vermelding
Vicky Winkelman
Annie Joosten

133. Shirley Valentine
134. Het grote circusavontuur

Avenue

Nominaties

(WKA) 1e prijs, 3e klasse

1950 Ik houd van je en dat is alles

09-03-02

van Filarsky

Prijzen
1

150. Zwart is zo somber

Mieke Lelieveld

Ruud Klootwijk

24-11-06

151. Betalen? Nee!

Dario Fo

Marian Pankow

jan

eigen recht (HCA)
1989 Plaza Suite (HCA)

20 2e prijs
Nominatie vr. bijrol
Corry van Teylingen
Nominatie vr.
hoofdrol
Marga Tjon
Nominatie man.
bijrol
Ruud Klootwijk
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1990

Het tweede hoofdstuk

21 2e voorstellingsprijs

Nominatie vr.

(HCA)

22 Man. Hoofdrol:

hoofdrol

Danny Tol

Marga Tjon

Nominatie

Ruud Klootwijk

2004

De getemde feeks (HVA)

31 Verenigingsprijs

23 2e regieprijs:

vormgeving

Loes Hooijmans
1992

Viermaal verkocht (HCA)

1994

Een zomerdag (hamatofest)

Nominatie regie
Nominatie vr. bijrol

Ruud Klootwijk

Corry van Teylingen

Nominatie

Eervolle vermelding
Tiny Angevaare

1994

De Vrek (HCA)

24 Prijs bijzondere prestatie:

1996

Vuur in de sneeuw (HCA)

25 Prijs bijzondere prestatie: Nominatie man.

voorstellingsprijs
2005

De Man van La Mancha

prestatie
Jan de Haas

bijrol

Ruud Klootwijk

Ruud Klootwijk
1999

En nu naar bed (CVA)

26 1e voorstellingsprijs

Nominatie

27 2e regieprijs:

vormgeving

Liesbeth Verzijden
28 Man. hoofdrol:
Ruud Klootwijk
29 Man. bijrol:
Lowie Bolleboom
30 Prijs bijzondere prestatie:
Ensemble

Nominatie
bijzondere

Charles Abbing

Muziek

Nominatie m. bijrol

Don Quichotte

Nominatie
vormgeving
Ruud Klootwijk

2006

Bouwmeester Solness

Nominatie

Nominatie vr.

vormgeving *

hoofdrol

Ruud Klootwijk

Monique

Wietske Storm

Angevaare
* Deze onderscheidingen werden op 23 september 2006 uitgereikt door de Stichting
Culturalis en de Haagse Vereniging voor Amateurtheater (HVA).
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Impressies uit De Tobbe
Theater in een badhuis (1976 - 1991)

De Bad- en Zwemrichting van

Voorburg. Een ansichtkaart uit
het midden van de dertiger

jaren. De klimop groeide tot

Paul Maas

aan de dakrand, de bomen van
de Badhuislaan moesten nog

worden aangeplant en van een
toekomstige bestemming als

theater had nog niemand enig
besef.

Collectie A.E. Jacobs

In oktober 2006 was het dertig jaar geleden dat een groepje vrijwilligers in het oude badhuis van
Voorburg een theater stichtte. Sindsdien is Theater de Tobbe een vast gegeven in het Voorburgse culturele
leven. Van jongs af aan is een hele generatie vertrouwd geraakt met dit theater, eerst tijdens kindervoorstellingen op zondagmiddag of bij school- en jongerenvoorstellingen. Wat ouder wordend kwamen ook
cabaret, eventueel toneel of jazz in zicht. Inmiddels komen de kinderen van toen nu met hun eigen kinderen op zondag weer naar de jeugdvoorstellingen.
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De geschiedenis van het theater speelde zich gedurende
de eerste vijftien jaar van zijn bestaan af in het oude
gebouw aan de Badhuislaan, vandaar ook de naam van
het theater! In 1991 moest De Tobbe dat gebouw verlaten omdat de hele omgeving door een projectontwikkelaar onderhanden werd genomen. Het theater is sindsdien gevestigd aan het Burgemeester Feithplein, circa
tweehonderd meter verder.
Deze eerste jaren beslaan een afgeronde periode in de
geschiedenis van Theater de Tobbe met ruim 1500 voorstellingen en concerten. Nú, weer vijftien jaar later,
wordt naar die periode teruggekeken door Paul Maas,
sedert de oprichting programmacoördinator (en vrijwilliger) van Theater de Tobbe.
Van badhuis naar ontmoetingscentrum…
In het midden van de jaren zeventig kende de gemeente
Voorburg drie adviesraden, voor het Jeugd- en
Jongerenwerk, voor de Sport en voor de Cultuur. Die
laatste, de zogeheten Culturele Raad was een adviescommissie waarin alle sectoren van de (amateuristische)
kunstbeoefening waren vertegenwoordigd. Haar taak
was het gevraagd èn ongevraagd adviseren van het

College van Burgemeester en Wethouders inzake de
kunsten en hun beoefenaren.
Najaar 1974 werd in deze Culturele Raad een voorstel
gelanceerd om in Voorburg een eigen cultureel centrum,
annex theater op te richten. Er werd daartoe zoals
gebruikelijk een commissie samengesteld, bestaande
uit vijf cultureel georiënteerde burgers, die hiertoe een
plan zou uitwerken. Allereerst moest er een gebouw
worden gezocht en vervolgens een financieel en organisatorisch draagvlak gevonden.
In gesprekken met de gemeente kwam als eerste locatie
een school in de Lusthofstraat aan de orde, de onderhandelingen hierover liepen echter stuk. Ondertussen
stond het oude badhuis van Voorburg al vele jaren nog
wat verloren aan de Badhuislaan. De meeste inwoners
van de gemeente beschikten over een eigen badgelegenheid en een wekelijkse badbeurt buiten de deur was
in onbruik geraakt. Zo nu en dan werd er een veiling
georganiseerd, waarbij onder andere kleinvee niet
alleen bij opbod werd verkocht en afgeslagen, maar
ook, blijkens oude opschriften in de badzaal, vakkundig
geslacht.
De oprichtingscommissie
verlegde ogenblikkelijk
haar belangstelling naar
deze locatie en ook de
gemeente omarmde vreugdevol de mogelijkheid voor
een meer zinvolle, zelfs
culturele, bestemming
voor het verweesde badhuis.

Voordat het badhuis werd verbouwd tot theater werd het zo
nu en dan gebruikt voor het
veilen van pluimvee. De handgeschreven aanbeveling op de
tegeltjesmuur luidt: ‘Bespaar

Het was oorspronkelijk de
bedoeling ‘dat het gebouw
in het weekend een ontmoetingsplaats zou zijn
voor cultureel geïnteresseerden’, terwijl er verder

uw slachtdieren het vreselijk
lijden door onervaren slachten!
Laat het liever door deskundigen doen! Wendt U tot de
Veilingmeester’ (1975).
Collectie Paul Maas
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werd gedacht ‘aan activiteiten als een culturele sociëteit, een café-chantant en een vestzaktheater(!)’. Er
moest ruimte komen ‘voor repetities en bijeenkomsten
op de overige dagen van de week en voor incidentele
verhuur voor vergaderingen, beurzen, meetings en dergelijke. Ook zou het centrum een opvanggelegenheid
kunnen worden voor de lagere schooljeugd op zaterdagochtend en in de schoolvakanties.’ Kortom, er zouden
werk-, oefen- en repetitieruimtes moeten komen voor
koren, muziek- en toneelgezelschappen, er moest plaats
worden ingeruimd voor theekransen, bridgedrives, balletlessen, schaakwedstrijden, bloemschikcursussen en
dergelijke. Alles zou er mogelijk zijn: want het modewoord van die jaren luidde: multifunctionaliteit. En alle
gebruikers zouden inspraak krijgen bij alle bestuursbeslissingen, zo was het vaste voornemen!
…en vervolgens naar theater
In een cultureel centrum (annex theater) zou het niet
misstaan, meende men, wanneer er af en toe eens een
optreden zou kunnen plaats vinden. Het woord ‘vestzaktheater’ was immers al gevallen! Dat was niet zomaar
een loze gedachte: een voorstelling van een amateurtoneelvereniging bijvoorbeeld, een optreden van een
lokaal koor, een uitvoering van een kamermuziekgezelschap hoort immers thuis in een cultureel centrum? Ook
de gemeente had hier wel oren naar, multifunctioneel
nietwaar?
Bij een dergelijke activiteit is het natuurlijk wel de
bedoeling dat de toeschouwers kunnen zien wat er op
het toneel gebeurt. Ook wanneer je op de vierde rij zit,
of nog verder naar achteren. Om dat mogelijk te maken
was het nodig de zaalvloer te laten oplopen, zodat er
een soort tribune ontstaat en de zichtlijnen voor het
publiek zo goed mogelijk kunnen worden gegarandeerd.
Maar na de bouw van deze tribune had de zaal een hellende vloer, gleden de schaakstukken vanzelf van de
borden, stonden alle vazen voor het bloemschikken
scheef en schoven de speelkaarten van de tafels. Het
beoogde ontmoetingscentrum bleek opeens, voor het

oprichtingsbestuur niet geheel onverwacht, uitsluitend
bruikbaar als theateraccommodatie. Er werd een naam
bedacht, gebaseerd op de oude functie van het gebouw;
‘Theater de Tobbe’ had vrijwel geruisloos maar onmiskenbaar zijn definitieve bestemming gevonden.
Hoe zag het er uit?
Theater de Tobbe had één zaal met precies 120 stoelen,
een middenpad met aan weerszijden 11, respectievelijk
13 rijen van steeds 5 stoelen. Een onhandige keuze voor
de artiesten, want zij keken, wanneer ze midden op het
toneel stonden, steeds in de lege ruimte van het gangpad. Niet prettig ook voor het publiek, want veel bezoekers die twee aan twee arriveerden moesten gescheiden
van elkaar een plaatsje zoeken als gevolg van het oneven aantal stoelen per rij.
Het podium was verhoogd en kende geen zij- of achtertoneel. Ook ontbrak het de artiesten aan een aparte
kleedkamer gedurende de eerste jaren. Sterker nog,
zelfs een toilet of doucheruimte was niet aanwezig (en
dat nog wel in een voormalig badhuis!). Iedere artiest
moest zich al naar behoefte bedienen van slechts één
wastafel met koud stromend water, die bevestigd was
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De zaal van het nieuwe theater
terwijl het puin van de gesloten
douchehokjes en de twee luxe
zitbaden wordt geruimd. Voor
de doorgang op de achtergrond
zou het toneel komen (1976).
Collectie Paul Maas

de drukte bij een uitverkochte voorstelling zodanig dat
velen niet in de pauze, maar eerst na afloop van de
voorstelling een consumptie wisten te bemachtigen.
Desondanks werd toen al bij wijze van experiment een
voorzichtig begin gemaakt met een jazz- respectievelijk
folkcafé, muzikale optredens in de foyer en dus niet in
de zaal.

tegen de achtermuur van het toneel. Deze kleedruimte
was van de rest van het podium (en dus ook van de zaal)
slechts afgescheiden door een aantal verplaatsbare
houten schotten. Het leed hierdoor veroorzaakt werd
door alle artiesten (op een sporadische uitzondering na)
in stilte gedragen.
Na enige jaren en lang soebatten kreeg het theater in de
wintermaanden (het theaterseizoen) de beschikking
over een aan het toneel grenzende ruimte die in de
zomerperiode (wanneer het theater gesloten was) als
opslag en uitgiftepunt fungeerde voor de horeca-uitbater van het openluchtzwembad. De artiesten konden nu
eindelijk beschikken over een ruimere kleedgelegenheid
met meer privacy en normale sanitaire voorzieningen.
De zaal gezien vanaf het podium. De tribune voor de toeschouwers is zichtbaar, de
afwerking van plafond en
muren is klaar. Achterin de
ingang van de zaal, met daarboven de technische cabine in
aanbouw (1976).
Collectie D.W. v.d. Engh

Voor men de zaal betrad doorliep de bezoeker de foyer,
in de caféstijl van de zeventiger jaren ingericht met een
degelijke hardhouten bar en eveneens uit houten kraaldelen opgetrokken lambriseringen, die aan de bovenzijde waren afgewerkt met een zogenaamde armrust.
Hierop paste precies een glas bier.
Hoewel in principe de grootte van een foyer wordt afgestemd op een maximale bezetting van het theater, was

Financiën…
Er was nu een gebouw, maar hoe zat het met het zo
noodzakelijke financiële en organisatorische draagvlak?
De beslissing om het oude Voorburgse badhuis een
metamorfose tot theater te laten doorlopen moest op
voorstel van het college van Burgemeester en
Wethouders worden genomen door de gemeenteraad.
Het gebouw was van de gemeente. De initiatiefnemers
hadden zich weliswaar door middel van een Stichting (in
oprichting) tot rechtspersoon verenigd, maar beschikten
uiteraard niet over de financiële middelen om een dergelijke verbouwing mogelijk te maken. Ook de jaarlijks
op te brengen huurkosten zouden naar verwachting niet
kunnen worden betaald uit eventuele opbrengsten uit
onderhuur en barwinst.
De gemeenteraad zag zich in december 1975 geplaatst
voor een noodzakelijke en structurele verhoging van de
voor cultuur bestemde subsidiegelden. De kosten van
de verbouwing werden geraamd op fl. 110.000. De huisvestingskosten zouden fl. 17. 500 bedragen, waarvan de
gemeente 80% als subsidie zou terugstorten in de kas
van de Stichting; een vestzak-broekzakgeval, zoals de
toenmalige wethouder ruiterlijk toegaf.
De bedenkingen tegen de plannen van het College kwamen voornamelijk van de publieke tribune, waar een
vertegenwoordiger van de Voorburgse Pluimveevereniging gebruik maakte van het nieuw verworven
spreekrecht. Hij attendeerde op de cultureel-recreatieve
waarde van de wekelijkse veilingen in het oude badhuis.
Deze trokken 10.000 bezoekers per jaar en je moest
maar afwachten of dat met zo’n nieuwe bestemming ook
zou lukken!
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Zonder stemming ging de raad uiteindelijk akkoord met
het collegevoorstel om de verbouwing te betalen, de
huisvesting te subsidiëren en garant te staan voor een
lening van fl. 30.000 voor de noodzakelijke inrichtingskosten.
Niet veel later zou ook in Voorburg blijken dat, net als in
de rest van Nederland, een klein theater als De Tobbe
zonder subsidie voor de programmering onmogelijk is.
Inkomsten uit kaartverkoop, baropbrengst, verhuur en
eventuele sponsorbijdragen kunnen nooit toereikend
zijn voor een sluitende begroting. Zoiets is slechts denkbaar bij grote theaters, die zeven dagen per week en
gedurende vele maanden achtereen groots opgezette
producties brengen. De gemeente heeft destijds terecht
ingezien dat de behoefte aan een eigen theater niet
moest worden vertroebeld door megalomane gedachten. Het verbouwde badhuis bood, voorlopig althans,
voldoende armslag en ruimte aan het met gepaste
bescheidenheid gepresenteerde programma van het
allereerste theaterseizoen (1976-1977) van De Tobbe.

… en vrijwilligers
Bij alle onderhandelingen over de exploitatie van het
theater zijn de personeelslasten nimmer ter sprake
gekomen. Zowel de initiatiefnemers als de gemeente
gingen er stilzwijgend van uit dat de gehele organisatie
zou worden uitgevoerd door vrijwilligers. Niet alleen de
managementtaken, maar ook programmering, barbediening, technische ondersteuning, publiciteit en kassaverkoop. De groep van initiatiefnemers was inmiddels uitgebreid met een twintigtal medestanders die voor de
verschillende taken werkgroepen, commissies formeerden. Het bestuur onderging een herstructurering en
bestaat sedert die tijd (nu nog steeds) uit de vertegenwoordigers van deze commissies, aangevuld met een
voorzitter, secretaris en een penningmeester. Een plattere organisatie in nauwelijks denkbaar.
In de Badhuislaanperiode groeide het aantal medewerkers geleidelijk aan tot een min of meer stabiel aantal
van 90 personen. Iedereen maakte/maakt deel uit van
een van de werkcommissies, iedereen heeft zijn of haar
zeer persoonlijke motieven om als vrijwilliger in
een theater te werken.
Het grote aantal medewerkers bepaalt mede
de kracht van de organisatie. Niet alleen omdat
bij verhindering redelijk
gemakkelijk een plaatsvervanger kan worden
gevonden voor het vervullen van een dienstje.
Doordat het overgrote
deel van hen een vaste
baan heeft, zijn bijna
alle denkbare werkdisciplines in de
Tobbeorganisatie aanwezig. En iedereen is graag
bereid deze specifieke

35 Impressies uit De Tobbe

Het opschrift ‘theater de
Tobbe’ boven de voordeur is
een jaar na de opening (1977)
nog de enige aanduiding waaraan men kan zien dat het oude
badhuis een geheel nieuwe
bestemming heeft gekregen.
Samen met die ene vitrinekast
natuurlijk.
Collectie D.W. v.d. Engh

deskundigheid waar nodig ook voor het theater in te
zetten: bouwkundigen en architecten, licht- en
geluidstechnici, juristen en accountants, medici en
horecadeskundigen, ambtenaren van verschillende
ministeries en de gemeente, maar ook muzikanten en
beeldende kunstenaars, docenten en tal van anderen.
Dit interne netwerk leidt soms tot ongekende mogelijkheden: tijdens een bijeenkomst van regionale tandartsen bleek tot grote verbazing van de deelnemers de bar
van het theater te worden bemand door een tweetal collega-tandartsen, die even gemakkelijk een bierglas bleken te kunnen vullen als een uitgeboorde kies.
Het inhuren van externe deskundigen is vrijwel nooit
nodig geweest. Zo bestaat er binnen De Tobbe een ‘eigen’ opleiding voor theatertechniek en EHBO. Een aantal
jonge medewerkers heeft na enkele jaren Tobbedienst
inmiddels elders als theatertechnicus werk gevonden.
Ook is het theater erkend als ‘leerbedrijf’ waar MBO-studenten theatertechniek hun grote stage kunnen doen.
Het natuurlijk verloop van medewerkers (verhuizing of
andere persoonlijke redenen) werd en wordt nog steeds
opgevangen door actieve werving van nieuwe medewerkers en door spontane aanmelding van belangstellende
bezoekers.

Aan de bar in de foyer van het
theater bestuursleden van toen,
het was september 1977.
V.l.n.r. Frits den Haring (penningmeester), Eduard van
Putten (voorzitter), Paul Maas
(een nog jeugdige programmacoördinator), Barry Went
(secretaris) en Ron Brinks
(techniek).
Collectie D.W. v.d. Engh

Wat was er te zien?
Op zaterdag 16 oktober 1976 werd het theater officieel
geopend met een optreden van de cabaretgroep
Stepinstepuit, nadat de voorzitter van de Culturele Raad
een fles champagne had leeggegoten in een voor die
gelegenheid opgeduikeld zinken tobbetje.
Het programma van de eerste weken na de opening
toonde al direct een breed theateraanbod, kenmerkend
voor de latere programmering. Daags na de opening
werd het eerste zondagse koffieconcert gegeven: het
Nederlands Strijkersensemble (leden van het Residentie
Orkest) met repertoire van Händel, Mozart en Rossini.
Op de dinsdagen draaiden achtereenvolgens de eerste
films: ‘Touche pas la femme blanche’, ‘Effi Briest’ en
‘Bof’. Op de vrijdagen in de openingsperiode waren er

jazzconcerten door de kwartetten van Frans Elsen, Carl
Schulze en Rob Agerbeek, en op de zaterdagen stond
cabaret Don Quishocking met het programma
‘Afscheidstournee I’ en brachten Jules de Corte en
Marjol Flore solo ‘chantant’ programma’s.
De gemeente, door haar financiële bijdragen toch ook
medeverantwoordelijk voor de oprichting van het theater, wilde tot grote opluchting van de oprichters niet
worden betrokken bij programmering. Wel gaf zij aan de
invulling van deze programmering repressief te zullen
bewaken. Desgevraagd bleek dat ‘bloot’ geheel uit den
boze zou zijn en juist daarom was alleen al in het eerste
seizoen tot tweemaal toe ‘frontaal naakt’ op het podium
te zien... Zonder gemeentelijk protest en met dat bloot
viel het later ook wel mee...
In de loop der jaren kreeg de programmering een eigen
aanzien. Langzamerhand kristalliseerden zich de vier
hoofdbestanddelen van het aanbod van Theater de
Tobbe uit: cabaret/toneel, film, kindervoorstellingen en
jazz. Daarnaast werden er klassieke concerten gegeven,
later ook gevolgd door folkavonden. Een opmerkelijk,
uniek programmaonderdeel werd het Vrije Podium, dat
na enige jaren zo populair werd dat het moest worden
opgesplitst in een Vrij Podium Populair en een Podium
Klassiek. Ook de exposities in de foyer trokken veel
belangstelling, voornamelijk tijdens de geanimeerde
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openingssessies.
Bij de keuze, indeling en frequentie van de verschillende
programma’s speelde aanvankelijk vooral herkenbaarheid een belangrijke rol. Het publiek, zo dacht de programmeringscommissie, zou behoefte hebben aan een
vast patroon met duidelijke ijkpunten: elke zaterdagavond toneel of cabaret, iedere zondagmiddag een kindervoorstelling, een koffieconcert of een opening van
een tentoonstelling, iedere tweede donderdagavond
jazz en zo verder.
Al spoedig bleek dat het theaterpubliek niet gevoelig is
voor een dergelijk strikt patroon. Men kiest voor een
bepaald optreden van een specifieke artiest en hecht
daarbij minder aan de naam van het theater of de dag
van de week. Voor sommige artiesten bleek men zelfs
bereid vele uren te staan wachten voordat de kassa van
De Tobbe startte met de kaartverkoop. In Voorburg een
nieuw, ongekend beeld!
Nu terugkijkend naar de programmering valt het op dat
er gedurende die eerste vijftien jaar voortdurend werd
gezocht naar een eigen gezicht. Hoe onderscheidt De
Tobbe zich van de overige theaters in de regio? Binnen
alle onderdelen van het programma zien we de zoektocht naar het specifieke ‘extraatje’ dat het publiek doet
besluiten naar dit theater te komen. Elke programmasoort vroeg een eigen aanpak die vroeger of later succes
had. Een enkele keer ook niet, zoals we nog zullen zien.

dat maar al te graag de kans greep zich op het nieuwe
podium te presenteren; vaak groepsgewijs of (toen nog
niet zo vaak) solistisch.
Cameretten, het cabaretfestival, dat jaarlijks vanuit Delft
opereerde, zette tal van vooral onervaren cabaretiers op
een podium en op de zaterdag na hun overwinning in de
grote Aula van de Technische Universiteit Delft stonden
zij volgens afspraak in Theater de Tobbe. Onwennig tijdens hun eerste nog nauwelijks commercieel te noemen
speelbeurt in Voorburg verschenen in dit verband
Herman Finkers, Electric Alex (met Ko van den Bosch),
Purper, Hans Liberg, Brigitte Kaandorp, André Manuel
en vele anderen op een heel vroeg moment van hun carrière in beeld. Sommigen van hen kwamen vaker terug,
maar ontgroeiden ten slotte ook fysiek het kleine toneel
van De Tobbe. Zij vonden al gauw opvolgers, die op hun
beurt doorschoten naar een zeker (of wat wankel)
bestaan als cabaretier. Anderen bereikten nooit die
positie en verdwenen weer spoedig als ijverig huisvader
in een kantoorbaan met vaste aanstelling.
Met de jaren breidde de groep van aankomende cabare-

Cabaret
In de beginjaren had het cabaret in Nederland nog niet
zo’n hoge vlucht genomen als tegenwoordig het geval
is. Er was wel een geheel nieuwe cabaretgeneratie ontstaan toen de grote drie van het Nederlandse cabaret
(Kan, Sonneveld en Hermans) hun nadagen bereikt
schenen te hebben. De in de tweede helft van de jaren
zeventig bekende groepen zoals bijvoorbeeld Don
Quishocking en Cabaret Ivo de Wijs kwamen met enige
regelmaat naar De Tobbe. Daarnaast was er een veel
grotere groep artiesten in aanleg, aanstormend talent,
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Twee pagina’s uit het logboek
dat in de kleedkamers van De
Tobbe ligt en waarin elke
artiest na afloop van zijn
optreden geacht wordt wat te
schrijven. Op dinsdag 27 september 2005 speelde Youp van
‘t Hek een try-out van zijn
oudejaarsconference en noteerde daarna een boodschap.
Enige dagen later, op zaterdag
1 oktober, kwam Jan Jaap van
der Wal met maar liefst twee
try-outs op één avond van zijn
nieuwe programma en reageerde vervolgens op de opmerking
van Youp.

tiers zich snel uit. Naast het al genoemde festival
Cameretten ontstond het Leids Cabaret Festival, het
Amsterdams Kleinkunst Festival en het Gronings
Studenten Cabaretfestival. Al deze wedstrijden hebben
een jaarlijkse winnaar of winnares van de juryprijs, op
de voet gevolgd door de winnaars van de tweede prijs
en de zogenaamde publieksprijs. Ook het aantal plaatsen met een kleinkunstopleiding nam hand over hand
toe. Dit betekent dat er jaarlijks enige tientallen mensen
hun eerste stappen op het cabaretpodium hoopten/hopen te zetten. Wanneer zij er in slagen aansluiting te vinden bij een cabaretimpresariaat wordt hun
weg al een klein beetje geëffend.
Voor een groot aantal van deze cabaretiers groeide
Theater de Tobbe uit tot het try-out theater waar je moet
hebben gestaan. Winnaars van festivals, maar ook degenen die al enige tijd bezig zijn met het cabaretvak hebben er behoefte aan hun nieuwe voorstelling uit te proberen op ‘echt’ publiek. Het Voorburgse theater, groter
en technisch beter geoutilleerd dan theater Pepijn,
bood al vanaf het eerste jaar van zijn bestaan eveneens
de mogelijkheid te spelen voor ‘een Haags publiek, zonder in Den Haag te staan’, zoals Harrie Jekkers dat
destijds formuleerde.
Ook na de verhuizing naar de nieuwe locatie is de plaats
van De Tobbe als cabaret try-outtheater voor de Haagse
regio onveranderd gebleven. Ook voor Youp van ‘t Hek
die als pril cabaretier eertijds in De Tobbe zou komen
spelen met zijn programma ‘Zat ik maar thuis met een
goed boek’ en tot de ontdekking kwam dat het publiek
dat letterlijk opvatte. Die voorstelling ging niet door,
maar een jaar later speelde hij wel het programma
‘Romantiek met mayonaise’ op recettebasis voor een
publiek van krap twintig man en deponeerde hij met een
breed gebaar zijn aandeel van de totale kassaopbrengst in de fooienpot van De Tobbe...
Toneel
Naast het cabaret nam het toneel al spoedig in de programmering van Theater de Tobbe een belangrijke

plaats in. Ondanks de voor dit genre wat beperkte afmetingen van het podium was er voldoende toneelaanbod
passend voor dit theater. Maar de publieke belangstelling hiervoor was geringer dan bij het cabaret.
Het merendeel van de toneelvoorstellingen werd bovendien ook elders in de Haagse theaters gespeeld. Gold
dit dan ook niet voor het cabaret? Veel van die voorstellingen kwamen immers toch ook naar Den Haag? Anders
dan bij het toneel kenmerkte het cabaret in De Tobbe
zich door zijn specifieke kraamkamerkarakter, men keek
in de keuken van de artiest en zag een voorstelling in
wording, lang voordat het uiteindelijke product werd uitgeserveerd. Wanneer een toneelvoorstelling op reis ging
was er geen sprake meer van een try-out.
Voor de toneelprogrammering werd daarom gekozen
voor het in die tijd alternatieve circuit met onder meer
de zogenaamde Vlaamse Golf. In die jaren werd in theater De Brakke Grond in Amsterdam het Vlaams Cultureel
Centrum opgezet. Veel Vlaamse theatergezelschappen
vonden niet alleen daar, maar ook elders in Nederland
emplooi voor hun eigenzinnig opgezette producties.
Ook in Theater de Tobbe. Een van de eerste optredens
was ‘Cabaret Salu’, een als cabaret gepresenteerde
Pinteriaanse productie die werd gebracht door de nog
immer geroemde spelers (en inmiddels ook regisseurs)
Sam Bogaerts en Lucas Vandervost. Zij werden gevolgd
door ‘Het gezelschap van de witte kraai’ en acteurs als
Luc Perceval en Warre Borgmans. Ook vergelijkbare
Nederlandse toneelgroeperingen vonden hun weg naar
het theater aan de Badhuislaan.
Op toneelgebied wist De Tobbe aldus een eigen gezicht
te tonen. De publieke belangstelling bleef echter dramatisch achter bij de kwaliteit van het aanbod. Subsidies
via het Belgisch-Nederlandse Cultureel akkoord en via
het toenmalige Theater Netwerk Nederland boden niet
voldoende dekking voor deze toch vrij prijzige producties. Tot en met de verhuizing heeft De Tobbe voor het
‘toneel’ echter een plaats kunnen blijven inruimen. Bij
een latere bezuinigingsronde op de gemeentelijke theatersubsidie moest de sector toneel helaas uit het pro-
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gramma-aanbod worden geschrapt.
Film
Het gemeentelijk cadeau bij de opening van Theater de
Tobbe was een filmscherm. In 1976 kon men nog niet
dagelijks via de televisie een keuze maken uit wel twintig speelfilms en de DVD moest nog worden uitgevonden. Er bestonden zelfs nog zogenaamde arthouses
voor de vertoning van de ‘betere kunstfilms’. Voorburg
kende geen bioscoop, dus werd verondersteld dat er
wellicht ook belangstelling zou bestaan voor film.
Op dinsdag om de veertien dagen (later elke week) werd
met een 16 mm projector (met optisch geluid!) een film
getoond uit het filmhuiscircuit, oudere topfilms, die de
normale bioscoopcyclus al wat langer geleden hadden
verlaten. Klassiekers als de Marx Brothers, oude films
van Jacques Tati, vroege films van Hitchcock en het aan-

bod van De Movies.
Met veel succes aanvankelijk en een geheel eigen
publiek, dat het voor lief nam dat na elke filmrol een
korte pauze moest worden ingelast voor het opzetten
van een nieuwe spoel. Ook het filmdoek was wat aan de
krappe kant en al spoedig niet meer helemaal strak te
spannen. Maar ach, een gegeven paard nietwaar… De
toegangsprijs was niet hoog en de sfeer vertrouwd. De
komst van een tweede projector betekende al meteen
een enorme vooruitgang!
Eenmaal per jaar werd, bij de afsluiting van het seizoen,
de zogenaamde filmnacht georganiseerd. Tussen 23.00
uur ’s avonds en 5.00 uur ’s ochtends werden vier films
rond één thema gedraaid. Het geheel werd afgesloten
met een gemeenschappelijk ontbijt met gekookte eitjes
en opkomende zon.

In 1983 kwam Jenny Arean
samen met haar vriend Ischa
Meijer naar De Tobbe met het
programma ‘En God Zag Dat
Het Goed Was’; het was een
try-out voorstelling.
Collectie Impresariaat
Diederick Hummelinck

Gaandeweg nam de belangstelling voor film in De Tobbe
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Aanvankelijk was het de piano: bij de start had De
Tobbe de beschikking gekregen over een schattige vleugel, halfrond met maar liefst twee deksels die in het
midden scharnierden. Zeer decoratief, maar in de praktijk nauwelijks bruikbaar. Een beperkte muzikale ondersteuning van een cabaretliedje ging nog wel, maar een
serieus klassiek recital was ondenkbaar. Dat het instrument desalniettemin bij klassieke concerten kon worden
gebruikt was slechts te danken aan een vergaande welwillendheid van een niet al te kritisch publiek. Vooral de
concerten waarbij de vleugel niet nodig was, werden
opmerkelijk drukker bezocht. Deze piano werkte remmend op het mogelijke succes van de gestarte reeks
koffieconcerten op zondagmorgen.
Toen ook de jazzpianisten vonden dat een piano
bestand moest zijn tegen enig muzikaal geweld werd
(met subsidie) een nieuwe Yamaha vleugel aangeschaft
die wèl toon bleef houden. Tijdens de zondagse concerten werden gedurende ruim een jaar uitsluitend pianorecitals gegeven en de publieke belangstelling nam
opeens weer grootse vormen aan. Tot ook hier geleidelijk sleetsheid ging optreden. Een veranderde programmering volgens de sandwichformule: een stuk hedendaagse muziek, ingeklemd tussen twee onderdelen
afkomstig uit het ijzeren repertoire, leidde slechts tot
een kleine opleving. Een modernere aanpak door uitsluitend muziek uit de twintigste eeuw te presenteren bleek
ook een te gewaagde onderneming. Het verplaatsen van
het concert van de zondagochtend naar de zondagmiddag of later naar de vrijdagavond: een blijvend succes is
het nooit geworden.
‘To be or not to be’, ook wel
‘Tobbe or not Tobbe’ getiteld,
is een kalligrafie die de
Voorburgse kunstenaar Ben

af; wanneer er minder dan zes betalende bezoekers
waren, werd er niet meer gedraaid. In het nieuwe theater is niet meer voorzien in faciliteiten voor het vertonen
van films.

Aalbers (1916-2005) maakte
voor de tentoonstelling
‘Theater aan de muur’ bij het
eerste lustrum van Theater de
Tobbe in september 1981.
© Ben Aalbers

Klassieke concerten
De belangstelling voor klassieke muziek heeft in het
gehele bestaan van Theater de Tobbe een opmerkelijke
schommeling te zien gegeven. Een golfbeweging die
door een groot aantal factoren werd beïnvloed.

Maar wat in het oude badhuis niet bleek te lukken
slaagde na enige jaren van stilzwijgend afwachten wonderwel in het nieuwe gebouw. De huidige serie korte
lunchconcerten, elke dinsdag om de veertien dagen van
12.30 tot 13.15 uur, heeft nu eindelijk een eigen publiek
weten te vinden. Gevorderde conservatoriumstudenten
krijgen de gelegenheid podiumervaring op te doen; zij
spelen met jeugdig enthousiasme de ziel uit hun lijf
tegen een reiskostenvergoeding. Lage entree (slechts €

40 Voorburgs theaterleven

1,50) en gratis koffie voor alle bezoekers: een formule
die blijkt aan te slaan. En niet alleen, zoals aanvankelijk
werd verwacht, uitsluitend bij het seniorenpubliek!
Jazz
Al in de eerste weken van het bestaan van De Tobbe
werden er jazzconcerten gegeven. Aanvankelijk in de
zaal, maar na verloop van jaren ontstond bij het publiek
de behoefte aan een wat minder formele sfeer tijdens
dergelijke avonden. Jazz hoort in de kroeg, je luistert
ernaar met een bierglas in de hand. Daarom verkasten
zo nu en dan de jazzmusici van de zaal naar de foyer.
Daar werd ook een piano neergezet en in De Tobbe werd
het jazzcafé geïntroduceerd. De belangstelling voor dit
soort avonden ondervond een belangrijke impuls toen
Theater Pepijn in Den Haag moest stoppen met zijn jazzprogrammering en zijn klandizie uitweek naar Voorburg.
Ook pianist Rein de Graaff, die met zijn trio regelmatig
in Den Haag optrad met oude, maar altijd beroemde
Amerikaanse jazzmusici verhuisde mee.
Zo heeft De Tobbe als nationaal erkend jazzpodium ook
internationale grootheden binnen haar muren gehad als
bijvoorbeeld de saxofonisten Sonny Stitt en Arnet Cobb,

de pianisten Dick Welstood en Randy Weston, trompettist Art Farmer en natuurlijk Jean ‘Toots’ Thielemans op
harmonica en gitaar. In die jaren hebben zelfs The
Skymasters in De Tobbe een concert gegeven met als
gastsolist de toen zeventienjarige Peter Beets op piano.
Dit jonge talent van toen is sedertdien een gearriveerd
jazzmusicus die nog steeds graag in De Tobbe speelt.
Ook de trompettisten Ben van den Dungen en Jarmo
Hogendijk en gitarist Jesse van Ruller zijn hun inmiddels
internationale carrière als het ware nog in het oude
Theater de Tobbe begonnen.
Ook na de verhuizing is de jazzprogrammering een van
de kernactiviteiten van De Tobbe gebleven.

Theater de Tobbe werd vlak
voor de sloop in 1991 op een

Wereldmuziek
Startte de jazz òp het podium van de zaal om vervolgens
uit te wijken naar het café, de wereldmuziek begon voorzichtig in een hoekje van de foyer en groeide pas in de
nieuwe behuizing van het theater uit tot de volwassen
serie zaalconcerten van nu. In het oude theater bleef
deze tak van muziek voorlopig nog slechts een bescheiden rol spelen. Per seizoen een paar avonden folkmuziek, gebracht door een verdwaalde Ier of Schot, die
tegen reiskosten en gratis drank in de foyer een beperkt
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ets vastgelegd door Wim
Bettenhausen. Deze werd in
een oplage van 50 exemplaren
gemaakt in opdracht van het
theater en verkocht aan de
eigen medewerkers. Het rode
logo van De Tobbe op de voordeur werd door de kunstenaar
met de hand ingekleurd.
© Wim Bettenhausen

publiek bracht tot het meezingen van droefgeestige of
uitbundige kroegliederen. Het waren leuke avonden, dat
wel.
Literaire concerten
Enige malen per jaar werd er een ‘literair concert’ georganiseerd. Daartoe werd een Nederlandse auteur uitgenodigd om over zijn werk te komen praten, dan wel er
uit voor te lezen. Hij of zij mocht tevens een muzikale
gast naar keuze meebrengen. Dit leidde vaak tot eenmalige optredens van volstrekt onverwachte combinaties.
De meeste schrijvers hielden zich strikt aan de afspraak,
maar sommigen bedachten een eigen invulling van de
formule: zo koos Maarten ‘t Hart ervoor (uit kostenbesparing?) zonder muzikant te verschijnen en zelf achter
de piano het concertgedeelte van de literaire avond overigens voortreffelijk in te vullen. Een ander Leidenaar,
Maarten Biesheuvel, gaf er de voorkeur aan luidkeels
Schubertliederen te vertolken als afwisseling van zijn
sonoor-nasaal voorgedragen korte verhalen. Remco
Campert en Cees Nooteboom verschenen gezamenlijk
onder het motto elkaars muzische invulling van het literair concert te zijn.
Toch liep de belangstelling voor deze merkwaardige en
unieke avonden zozeer terug dat na enige seizoenen
moest worden besloten deze vorm van literatuurpromotie uit te stellen tot wellicht betere tijden. In het nieuwe
gebouw vond enige jaren later een revival van de literaire avond plaats, met zeer veel succes maar zonder
‘muzikale gasten’.
Vrij podium
Hoorde het bij de jaren zeventig? Het verlangen ‘Idol’ te
worden is nog steeds van alle tijden. Destijds bood
Theater de Tobbe een paar keer per jaar iedereen de
kans op een podium te laten zien wat in de eigen badkamer zo aardig klonk. Op het ‘Vrij podium’, naar het voorbeeld van een vergelijkbare activiteit van het
Amsterdamse theater ‘De Engelenbak’, beleefde men de
sensatie zelf te mogen optreden met iedere denkbare
vorm van podiumkunst. In bonte opvolging verschenen

bandjes, folkzangers, declamatoren en muzikanten met
een grote variëteit aan instrumenten en veel blokfluiten,
opmerkelijk veel blokfluiten! Maar ook goochelaars en
bandparodisten, play-back heet dat tegenwoordig.
Klassiek of pop, het maakte niet uit welk genre.
Zij speelden voor een publiek dat bestond uit trotse
familieleden, vrienden en bekenden van hen zelf, maar
ook voor de familieleden, vrienden en bekenden van de
andere artiesten die zich voor dezelfde avond hadden
aangemeld. Ze hadden steeds een volle zaal met een
overwegend beleefd reagerend, tolerant publiek en de
entree was gratis.
Er waren ook toeschouwers die speciaal naar dit soort
avonden kwamen om zonder enige familieband met de
artiesten schaamteloos te kunnen genieten. Meestal
werden de artistieke grenzen verder verlegd dan mogelijk scheen. Er zijn verhalen overgeleverd van toeschouwers die na een poëzievoordracht nooit meer zonder tranen terugdenken aan de gedichten van Guido Gezelle,
een opmerkelijke prestatie van de voordrachtskunstenaar. Onvergetelijk waren de eindeloze optredens van
een solocellist, die na een vals gespeelde noot (dus vele
malen) zijn spel onderbrak om opnieuw te proberen de
juiste toon te benaderen. Ook de dame met een mondharpje heeft voor velen het onbevangen genieten van
folkmuziek ernstig beïnvloed.
Na een paar jaar heeft De Tobbe wat meer structuur aangebracht in de opzet van het Vrij podium. Het werd
gesplitst in een Vrij podium populair (een voortzetting
van de eerste opzet) en een Podium Klassiek, waarvoor
men eerst na een auditie werd toegelaten. Deze laatste
vorm ontwikkelde zich tot serieuze klassieke muziekavonden, die tot aan de overgang naar het nieuwe
gebouw een vaste plek innamen. Het Vrij podium populair heeft deze verhuizing niet gehaald, halverwege de
jaren tachtig werd het geruisloos afgevoerd.
Kinder- en jeugdvoorstellingen
Immer populair waren en zijn de kinderprogramma’s die
alle jaren een vast, niet weg te denken onderdeel uitma-
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ken van de programmering van De Tobbe. Met een ijzeren regelmaat, aanvankelijk elke zondagmiddag om de
drie weken, later elke tweede zondag en momenteel
bijna iedere week, vormen kinderen de doelgroep.
In de loop van de jaren heeft de kinderprogrammering
van De Tobbe de landelijke ontwikkelingen op de voet
kunnen volgen. Er trad een verschuiving op van de poppenkast, via het theater met poppen naar jeugdvoorstellingen zonder poppen. Het kinder- en jeugdtheater nam
hoe langer hoe meer afstand van het didactisch-moraliserend model van eertijds. Ook de aankleding van de
voorstellingen veranderde, de vormgeving kwam langzaam los van de traditionele retoriek. Ook hier werden
hogere eisen gesteld aan technische voorzieningen van
het theater. De kosten van deze voorstellingen stegen
daardoor aanzienlijk. Een evenredige aanpassing zou de

toegangsprijs echter naar een prohibitief niveau tillen of
met andere woorden gezegd: de zaal zou bij een kindervoorstelling leeg blijven. Theater de Tobbe heeft de
afgelopen dertig jaar leren leven met een ingecalculeerd
verlies, zelfs bij een geheel uitverkochte zaal. Het brengen van kinder- en jeugdtheater blijft een van de kerntaken van De Tobbe: je moet willen investeren in het
publiek van morgen.
De ervaring leerde al gauw dat het noodzakelijk was per
voorstelling de aanbevolen leeftijd duidelijk aan te
geven. Er zijn al voorstellingen bestemd voor kinderen
vanaf 2 jaar! Tot een leeftijd van circa 7-8 jaar kijken de
kinderen graag, zonder specifieke wensen, naar de hen
aangeboden voorstelling. Bij iets oudere kinderen wordt
de mondigheid groter en speelt de eigen voorkeur,
zeker bij de habitués onder hen, een belangrijke rol bij
de keuze van het stuk (vooral bij partijtjes).
Muziektheater, zelfs opera(!) en workshops scoren goed
bij de wat oudere kinderen. En de gratis limonade na
afloop van de voorstelling wordt na al die jaren nog
steeds gewaardeerd door alle jonge (en ook wel wat
oudere) bezoekers.
Exposities
Vanaf de opening is er in de foyer van het theater beeldende kunst te zien geweest. Aanvankelijk slechts
bedoeld als verantwoorde wandversiering; al spoedig
werd er meer gericht gezocht naar een artistieke invulling van wat later een expositiebeleid zou gaan heten.
In de eerste jaren wisselden de verkooptentoonstellingen elkaar af in een moordend tempo. Elke drie weken
werd op de zondagmiddag een nieuwe tentoonstelling
geopend. Aan deze exposities lag het principe ten
grondslag dat het getoonde werk niet alleen kwalitatief
van niveau diende te zijn, maar tevens betaalbaar. De
bezoekers van de foyer kwamen (behalve tijdens de officiële openingsborrel) immers niet speciaal voor de tentoongestelde kunst, maar voor een theatervoorstelling.
Door de verkoopprijzen laag te houden hoefde men niet
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Jan Venema tekende het clowneske poppetje dat jarenlang
alle aankondigingen voor de
kinder- en jeugdvoorstellingen
in Theater de Tobbe begeleidde.
© Jan Venema

voor het leven te worden afgeschrikt voor het kopen van
kunst. Ook kunst kan haalbaar en betaalbaar zijn voor
een kleinere portemonnee.
Om dezelfde reden werd, waar mogelijk, de kunstenaar
steeds gevraagd een zogenaamde ‘Tobbe-editie’ te
maken. Dat was een in serie vervaardigd kunstwerk (ets,
litho of zelfs een kleine multiple) die voor een wel heel
speciale prijs tijdens de tentoonstellingsperiode van drie
weken aan de bezoekers kon worden aangeboden. Voor
een bedrag van eerst ƒ 35,00, later ƒ 50,00 ging men naar
huis met een origineel, gesigneerd kunstwerk met een
beperkte oplage. Veel vooral ook jonge theatergangers
zijn op deze manier tevens kunstkoper geworden.

Uitnodiging voor de opening op
23 oktober 1983 van de tentoonstelling van werk van Aart
van den IJssel, zijn vriendin
Michèle Bitter en zijn dochter

De exposerende kunstenaars waren in het eerste jaar
van het bestaan van het theater afkomstig uit de directe
kennissenkring van de oprichters. Maar al spoedig werd
een bredere kring van mogelijke exposanten aangeboord. In Voorburg woont en werkt al vanouds een relatief groot aantal beeldende kunstenaars; ook waren er
(zeker in eind jaren zeventig) kunstenaars uit de regio
die in Voorburg hun atelier hadden maar elders woonden. Naast Museum Swaensteijn was er in die tijd in
Voorburg nauwelijks een tentoonstellingsruimte te vinden. De nieuwe foyer bood hen een extra etalage en
velen maakten er gretig gebruik van.
In die tijd werd in Voorburg de kunstenaarsvereniging
BRAK/VVK opgericht. Het contact van Theater de Tobbe
met de individuele kunstenaars werd dank zij deze organisatie zeer vergemakkelijkt en de vele jaren durende
onderlinge samenwerking heeft geleid tot een omvangrijke serie foyerexposities. De kunstenaarsvereniging
beschikt nu al weer geruime tijd over haar eigen tentoonstellingsruimte aan de Herenstraat.

Maeyken van den IJssel. Aart
exposeerde vele malen in de
foyer van De Tobbe. Dit werd
zijn laatste expositie, hij overleed drie weken na de sluitingsdatum. Al zijn hier getoonde
werk was verkocht.

Na de verhuizing van Theater de Tobbe van de
Badhuislaan naar het nieuwe gebouw aan het
Burgemeester Feithplein werden de exposities, nu in de
beide foyers en ook met andere dan Voorburgse of
regionale kunstenaars nog enige jaren voortgezet.

Sloop, nieuwbouw en verhuizing
Aan het einde van de tachtiger jaren kwam het einde
van het theater in het oude badhuis in zicht. Door
drastisch stijgende kosten genoodzaakt ging de
gemeente Voorburg plannen ontwikkelen voor een herinrichting van het gehele terrein van en rond het oorspronkelijke buitenzwembad en de aanpalende sporthal
De Vliegermolen. Voor het geheel werd een grote projectontwikkelaar ingeschakeld, die het gehele terrein op
de schop mocht nemen. Bestaande faciliteiten moesten
behouden blijven, maar in afgeslankte vorm. Wel een
hal voor binnensport, maar zonder de olympische afmetingen en allure van de oude sporthal; geen buitenzwembad meer, slechts een bescheiden binnenbad.
Alleen het theater zou zijn activiteiten op dezelfde wijze

44 Voorburgs theaterleven

moeten kunnen voortzetten als op de oude locatie. Het
zou nieuwbouw moeten worden.
En zo gebeurde het ook. Zij het dat hier een proces van
jaren mee was gemoeid en voor het gehele project een
investering van vele tientallen miljoenen guldens. De
Tobbe werd gaande het proces steeds directer betrokken bij de realisering van het theaterdeel van de bouwplannen. Het begon met het bekijken van een eerste
vluchtige schets van een theaterachtige voorziening op
de eerste verdieping van een kantorencomplex, het leidde al spoedig tot het aanleveren (door de eigen bouwkundige medewerkers van De Tobbe) van nagenoeg
complete bouwtekeningen en leidingenschema’s.
Afgesproken werd dat de overgang van het oude naar
het nieuwe theater ongehinderd en naadloos zou kunnen plaatsvinden. Dus zonder onderbreking van de programmering, zonder cesuur.

De podiumactiviteiten van het theater lagen stil. Het
duurde bijna een jaar voor de nieuwe vestiging van
Theater de Tobbe aan het Burgemeester Feithplein in
maart 1992 kon worden betrokken en de eerste voorstellingen werden gespeeld. De officiële opening van het
nieuwe gebouw werd uitgesteld tot de start van het
nieuwe seizoen op woensdag 9 september 1992, dit om
optimaal te kunnen profiteren van de publiciteit die
samenhangt met een dergelijke festiviteit.

De ontluistering van Theater
De Tobbe in mei 1991: aan de
achterzijde wordt een duin-

De openingsvoorstelling ‘Liefdesbrieven’, een toneelstuk in brieven van Alexander Gurney, werd gespeeld
door Adriaan van Dis en Petra Laseur….
Maar dat verhaal wordt het begin van een eventueel volgend deel over de geschiedenis van de tweede vijftien
jaar van het bestaan van Voorburgs Theater de Tobbe.

landschap van afgegraven
bouwgrond opgeworpen.
Spoedig ontdekte baldadige
schooljeugd of verbeten theaterhaters hoe gemakkelijk en
verleidelijk het nu was de dakpannen kapot te gooien,
waardoor het voorgenomen
sloopwerk aanmerkelijk werd
vervroegd.

Het oude badhuis doorstond dit alles op afstand. De
theaterseizoenen volgden elkaar op en alle voorstellingen gingen, bouwplannen of niet, ongehinderd door.
Ongehinderd totdat met de feitelijke bouw werd begonnen! Het heien gebeurde overdag en niet in het weekend. Tijdens de voorstellingen had het publiek daarvan
gelukkig geen hinder.
Erger werd het toen een gigantische berg zand vlak
naast, bijna tegen het oude badhuis werd opgeworpen.
Elders op het terrein moest tijdelijk een even gigantische kuil worden gegraven en waar laat je dan het zand?
Dit had tot gevolg dat het gebouw scheef zakte en de
schooljeugd vanaf deze berg op gelijke hoogte met de
dakrand de dakpannen kapot gooide. Toen vandalen
vervolgens ook al het zink uit de goten sloopten en een
poging tot brandstichting nog net kon worden verijdeld
was het niet langer verantwoord het gebouw aan de
Badhuislaan open te houden. Het moest om veiligheidsredenen voortijdig worden gesloten, natuurlijk wel met
een groots, maar melancholiek afscheidsfeest voor alle
medewerkers.

Collectie Henk Klein
Heerenbrink
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D
Guido Sprenkels maakte in
2001 het beeld dat bij de

artiesteningang van Theater de
Tobbe staat. Het werd ter gele-

De artiestenuitgang

genheid van het 25-jarig

bestaan van het theater aan de
gemeente aangeboden als een

een winterillusie

hommage aan alle vrijwilligers
die het mogelijk maakten deze

Paul Maas

jubileumdatum te bereiken. In
het verhaal ‘De artiestenuitgang’ blijkt dit beeld een

onverwachte rol te spelen.
Collectie Ineke Bruijns

Wie is Bert?
Ook in het theater wordt historie geschreven. De geschiedenis van het gebouw bijvoorbeeld, maar veel
interessanter is vaak het verhaal over de bewoners van dat gebouw. Bij een theater zijn dat meestal kortstondige bewoners, bezoekers, passanten.
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Voorbijgangers die even binnenwippen voor een uurtje
cultuur. Of artiesten die een voorstelling of concert
geven en daarna weer naar elders vertrekken.
Theatergeschiedenis is de optelsom van vele vluchtige
momenten. De emotie vervliegt, alleen de herinnering
daaraan blijft hangen.
Artiesten komen en gaan, ook in het korte verhaal ‘De
artiestenuitgang (een winterillusie)’ dat hierna staat
afgedrukt. Hierin maakt u kennis met een groot aantal
artiesten die met elkaar gemeen hebben dat zij ooit in
Theater de Tobbe hebben gespeeld, maar daarna ten
slotte …
In deze vertelling worden zij echter niet met hun volledige voor- èn achternaam genoemd, maar alleen aangeduid, omschreven. Het is aan u om te achterhalen welke
kunstenaars (toneelspelers, muzikanten, zangers, letterkundigen, beeldende kunstenaars en dergelijke) worden
bedoeld. Wie is de Bert uit de titel boven dit stukje? Ga
de uitdaging aan en zoek de verborgen zielen van dit
verhaal!
Op pagina 51 van deze aflevering kunt u controleren of u
alle bedoelde artiesten hebt kunnen benoemen. Is het u
voor sommigen van hen niet gelukt: zíj zullen het u nooit
meer kwalijk nemen!

Aan de achterkant van Theater de Tobbe vind je de speciale ingang voor de artiesten. Een beetje verscholen, hij
valt niet erg op en dat is ook de bedoeling. Alhoewel…
Sinds een paar jaar staat er bij die ingang een meer dan
mansgroot bronzen beeld: een wat merkwaardig uitgedoste man met een wapperende pandjesjas. Met een
groots gebaar wijst hij de artiesten de voor hen bestemde ingang aan. Hij staat daar als een bevroren standwerker uit een vorige eeuw. Maar er gaat meer om in
zijn bronzen hoofd dan menige toevallige voorbijganger
vermoedt.
Voorzichtig keek hij naar links. Niemand te zien. Naar
rechts, geen mens. Wie zou het trouwens in zijn hoofd

halen juist nu de straat op te gaan. De sneeuw lag zeker
twintig centimeter hoog en de vrieswind joeg in een ijzig
spel de pandjes van zijn jas hoog op. Moos verwijderde
behoedzaam de ijspegel die zich aan zijn neus had
gevormd.
Kerstavond en zonder shawl buiten staan! Hij wist niet
beter, destijds in de Amsterdamse Nes voor het
Victoriatheater was het altijd feest, juist op een dag als
vandaag. Honderden bezoekers die elkaar verdrongen
voor een plaatsje bij de jaarlijkse kerstrevue. Café-chantant, met variété, komieken met dubieus repertoire,
goochelaars met afgezaagde trucs en danseressen
gekleed in... nou ja! ‘Komt dat zien, heren, hier moet je
zijn!’, mocht hij, Moos Engelman, dan roepen, want het
was zijn taak als portier zoveel mogelijk mensen naar
binnen te lokken. ‘Heren, treedt binnen, heren, entree
vrij!’ riep hij de passanten toe. Dan trok hij aan een
touw en piepend zwaaiden de grote deuren van
‘Victoria’ open. Een rokerige ruimte werd zichtbaar met,
vaag in de verte, dames gehuld in vleeskleurige tricots...
Lang geleden was dat, het leek wel een eeuw geleden.
Eerlijk gezegd, dat was ook meer dan een eeuw geleden!

De sloop van het oude Theater
de Tobbe in fasen; met de
afbraak in juni 1991 verdween
een karakteristiek gebouw dat
met de inmiddels ook verplaatste Vliegermolen circa zeventig

Nu stond hij alweer een paar jaar bij De Tobbe, in
Voorburg! En vanavond geen mens te zien, alleen een
langzaam sjokkende gedaante, een grote lobbes die wat
slordig in de kleren stak en in zichzelf scheen te mompelen. ‘Jaaah, mensen’, meende Moos te
verstaan. Die man
was al drie keer
langsgelopen. Maar
verder niemand, een
dooiere boel was
ondenkbaar. Met een
flinke boog gooide
hij de ijspegel weg,
die met een droge tik
in stukken brak tegen
de achteringang van
het theater.
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jaar gezichtsbepalend was voor
dit deel van Voorburg.
Collectie Henk Klein
Heerenbrink

Het bleef maar heel even stil. Toen hoorde Moos het
schurend piepen van een deur die werd geopend. Hij
verstarde ogenblikkelijk in zijn gebruikelijke houding.
‘Ben jij het?’, hoorde hij iemand fluisteren, zachtjes
maar duidelijk gearticuleerd. Moos kon zich niet
bedwingen en draaide zijn hoofd langzaam naar rechts.
Over zijn uitgestrekte rechterarm heen zag hij een
streep licht op de sneeuw: de achterdeur van het theater
stond op een kier. ‘Wie is daar?’, klonk het opnieuw.
‘Moos’, fluisterde hij terug. ‘Moos? Moos wie?’, vroeg de
stem. ‘Engelman, Moos Engelman’, zei Moos naar waarheid. ‘Engelman? Dan hoor je er ook een beetje bij’. De
deur ging wat verder open en een man wenkte hem
dichterbij te komen. Moos keek razendsnel om zich
heen, er was nog steeds geen sterveling op straat. Hij
schudde de sneeuw uit zijn haren, klopte zijn jas schoon
en liep met stijve passen naar de achteringang.
De man sloot de deur onmiddellijk en stak zijn hand uit.
‘Ik ben Cor, je kent me natuurlijk wel?’ Moos had geen
idee. Cor had een wat gedrongen figuur. Zijn leeftijd was
moeilijk in te schatten maar zijn ogen straalden warmte
uit, zoveel warmte als je alleen maar ziet bij echte
clowns. ‘Dag vogels, dag bloemen’, lachte Cor, ‘Weet je
nu wie ik ben?’
‘Pipo!’, zei Moos, ‘...maar wat doe jij hier? Jij bent toch
allang d...’ Moos kon zijn zin niet afmaken want Cor had
razendsnel zijn hand op zijn mond gedrukt. ‘Dat woord
kennen we hier niet’, zei Cor rustig maar beslist. ‘Wij
artiesten leven altijd voort. Theater is immers illusie?
Theater is afspraak, ik trek mijn pak aan, het zaallicht
gaat uit en Pipo stapt uit zijn woonwagentje en iedereen
denkt dat hij daar echt woont. Illusie! Of misschien stapt
hij juist zijn woonwagentje binnen op zoek naar zijn
olijke Mammeloe. Maar dan wordt het een verhaaltje dat
meer is bedoeld voor de grotere mensen. En ook dat is
illusie jongen. Illusie, daar leven we van, daar leven we
voor. En waar houdt de illusie op, bij deze deur?
Gelukkig niet..., denk ik.’

Moos wist niet wat hij moest zeggen. Hij keek rond. Een
rommeltje was het wel, hoog opgestapelde stoelen, wat
tafeltjes, houten praktikabels, een katheder. Op de
achtergrond hoorde hij stemmen en vrolijke muziek die
onmiskenbaar alleen maar met kerstmis wordt gedraaid.
Hij dacht de Carpenters met ‘Sleigh ride’ te herkennen.
‘Pak een glas en maak het je zelf gemakkelijk’, zei Cor,
‘je naam heb je vanavond wel mee: Engelman’, en
lachend verdween hij door een deur waar ‘kleedkamer’
op stond.
‘Hallo lekker ding’, plotseling laveerde een meer dan
middelbare vrouw naar hem toe, ‘ik wil nog een dubbele. Ik ben Ank en ik ben niet dronken, hoor je, ik ben niet
dronken, verdomme!’ Zij sleepte hem mee naar wat de
foyer bleek te zijn, ‘en wie jij bent kan me niks schelen.
Ik ben toch niet bang voor je, ik ben voor niks en niemand bang. Wie is er nou...? Waar blijft m’n whisky?’ en
weg was ze weer.
Het was warm in het café. Er stond een forse kerstboom,
opgetuigd met paarse ballen die een beetje vloekten
met het rood van de muren. Op de bar en de tafeltjes
droegen brandende theelichtjes op hun manier bij aan
de kerstsfeer. Via de boxen probeerde Mahalia Jackson
met ‘Silent night, holy night’ de kout van een twaalf-,
vijftiental opgewekte bezoekers te overstemmen. De
meesten hadden een glas in de hand en ze proefden zo
nu en dan van de op verzilverde schalen uitgestalde versnaperingen. Achter de bar was een groot, kleurig schild
gemonteerd met daarop in gouden letters het woord
‘Welkom’.
Aan het rondje van de bar zat een keurig dametje,
Haags, getaand, met een vleugje tempo doeloe om zich
heen. ‘Zo gaat dat nou elk jaar weer’, zei ze terwijl ze
haar hand op zijn arm legde, ‘Dat mens weet geen maat
te houden. Haar hele leven was ze te groot voor het
toneel en nu is er geen fles te groot voor haar! Zeg, ben
jij de nieuwe?’
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Moos keek haar wat bevreemd aan. Voor hem was hier
immers alles nieuw. ‘Ik weet het niet, mevrouw...’ ‘Zeg
maar Caro’, zei het dametje, ‘hier zijn we toch allemaal
gelijk’.
‘Caro’, die naam kwam Moos vaag bekend voor, Caro
van ..., hoe heette zij ook al weer? ‘U speelde toch
toneel...?’ Ruim zestig jaar jongen, heb er nog een ring
voor gekregen van Else Mauhs en die heb ik weer doorgegeven aan Annet, die woont hier nu nog, in Voorburg.’
Hij begreep er niets van, al die namen: Cor en Ank en nu
Caro, die mensen die waren toch... Hij keek rond in de
foyer, vrijwel alle gezichten meende hij vaag te kennen.
Het dametje aan de bar leek zijn gedachten te raden.
‘Het is nog wat nieuw voor je zeker?’ vroeg ze vriendelijk. ‘Ik zal het je uitleggen. Wij theaterartiesten blijven
altijd bestaan. In de gedachten van de mensen, denk je
misschien? Dat ook natuurlijk, dat hoopt ieder van ons.
Maar wij gaan nooit echt d...’ Caro vormde het woord
met haar lippen zonder geluid te geven, terwijl zij hem
recht in zijn ogen keek. ‘Wij nemen ... de artiestenuitgang. Zo noemen we dat. Wij werken net zo lang tot we
die uitgang hebben bereikt. En daarna hoeven we niet
meer te werken. Geen contractuele verplichtingen, geen
losse schnabbels en gelukkig nooit meer dat eeuwige
gereis en die files! Maar één keer per jaar zoeken we
elkaar op. Dan treffen we elkaar in een of ander theater
waar we ooit zijn opgetreden.’
‘Dus al die mensen hebben hier gespeeld, hier in De
Tobbe. Pipo ook?’ vroeg Moos zich hardop af. ‘Hij ook’,
zei Caro, ‘ja, niet als clown, maar in een toneelstuk
naast Johnny Kraaykamp jr. Ach, je zult ze allemaal wel
kennen. Kijk maar rond, daar staat Hogenkamp, als die
cabaretier hier optrad was de hele Haagse nichtenscene
present. Een jaar of vijftien geleden heeft iemand hem,
veel te jong nog, letterlijk door de artiestenuitgang heen
geknald; zomaar, nooit opgelost!’ ‘Zie je die man bij de
piano’, ging Caro verder, ‘met die donkere bril, dat is
Jules, de liedjeszanger. Ik zou wel eens willen weten of
hij ook nu nog steeds zo weinig ziet. Hij staat te praten

met Bram, die met
zijn doorleefde liedjes zijn vroegere
maatje naar de kroon
stak.’
Moos keek om zich
heen. ‘Wie is die deftige mevrouw?’ ‘Niet
wijzen!’ siste Caro,
‘dat is Van Gasteren,
ik kon haar niet luchten. We zien elkaar
maar één keer per
jaar en dat is meer
dan genoeg: op
kerstavond.’
‘Vandaag dus’, mompelde Moos en hij
hoorde dat Andy
Williams zijn sfeervolle ‘Once a year it’s
Christmas time’
inzette.
‘We gaan niet allemaal naar hetzelfde
theater’, vervolgde
Caro, ‘iedereen die
de artiestenuitgang
heeft gevonden volgt zo zijn eigen voorkeur. Daarom is
het ieder jaar met kerst weer een verrassing wie er nu is
bijgekomen. Als er weer iemand de uitgang heeft gevonden, zoals nu, komt hij misschien wel hier naar toe. Dus
zitten we vanavond allemaal vol spanning te wachten!’
Moos knikte. Het was duidelijk dat niemand echt op
hèm zat te wachten.
‘Ik kom hier al jaren’, vervolgde Caro, ‘het is hier altijd
warm, gezellig en omdat dit theater nog niet zo heel erg
lang bestaat, is het hier op onze avond nog niet zo druk.
Je kunt nog eens met iemand pràten. Dag Fons!’
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Een rustige pijproker kuste haar hand. Minzaam stelde
hij zich voor aan Moos. ‘Jou ken ik nog niet.’ ‘Ik u wel’,
zei Moos, ‘van ‘De lachende kerk’...’ ‘Laat maar,’ zei
Fons en hij blies een forse kring van rook uit die als een
aureool rond zijn kalend hoofd bleef hangen. ‘Wanneer
heb jij de artiestenuitgang bereikt?’ ‘Ik sta hier al een
jaar buiten als een soort standbeeld te wijzen naar de
artiestenìngang’, zei Moos naar waarheid, ‘maar de uìtgang heb ik dus nog niet gevonden’.
‘Standbeeld? Hoor ik dat goed?’ een besnorde zestiger
schoof bij, ‘Toen ìk de uitgang bereikte, had ik hier in de
foyer mijn laatste expositie. Alles verkocht! Dus als je
een beeld nodig hebt moet je bij Aart zijn.’
Ook de anderen voegden zich bij het groepje. Een dichterlijk type dat in de verte op een blauwbilgorgel leek.
De schattige cabaretier. Het mens Van Gasteren. Een wat
gezwollen, klein druk baasje dat door iedereen ‘Dikke
man’ werd genoemd. Verder nog Renate die, nu weer
vief ter been, te pas en te onpas haar recente relatie met
Simon ter sprake bracht. Ook een paar oude
Amerikaanse jazzmusici die het allemaal niet konden
volgen schoven bij. ‘Terrific’ , zei Sonny. ‘Yes man’, antwoordde Art en ging op zijn trompet zitten. Jules zocht
voorzichtig tastend zijn weg en ook Cor kwam uitgeslapen terug uit de kleedkamer. En niemand scheen op
Moos te letten die achter Caro op een barkruk was
geklommen, ver weg van Ank die inmiddels een nieuwe
fles had bemachtigd.
‘Is hij al binnen?’, vroeg de Dordtse dichter. ‘Nee, hij
komt uit Alkmaar’, zei Ischa, ‘en met dit weer ben je
uren langer onderweg’. ‘Bij Alkmaar begint de victorie’,
zei Cor opgewekt. ‘Zei je wat?’ vroeg Fons en keek verstoord in zijn richting. Renate riep: ‘Ik had hem best een
lift willen geven. Bij mij in de auto had hij niets te verliezen, maar… toch bang!’. ‘Wie is er bang…?’ lalde Ank en
tuurde met aandacht in haar lege fles. ‘Róde wijn!’ lalde
ze en viel tegen Bram aan. Chris Rea zong ondertussen
bijna onhoorbaar ‘Driving home for Christmas’.

Cor opperde voorzichtig ‘Misschien komt hij wel niet!
Vindt het vast niet leuk al die mensen hier. Je weet het
nooit met… zo’n asociaal type!’ Dat had hij beter niet
kunnen zeggen. De hel leek los te barsten. De hele
groep keerde zich naar hem. Iedereen schreeuwde door
elkaar: ‘Dat kan toch niet! Asociaal! Hij kwam hier zo
graag! Was hier net nog geweest met een try-out van
zijn nieuwe programma! Een vrolijke avond heette dat!
Was dat ‘Welkom’-bord voor niets opgehangen! De wijn
is toch goed en er is niks mis met die huzarenslaatjes!
Hij kan het niet vinden! Wat zeg je? Dat hij niet weet
waar het is! Je hoeft niet zo te schreeuwen! Het sneeuwt
en hij is toch al zo kippig! We moeten wat doen! Zullen
we hem gaan zoeken? Wie, jij? Nee man, het vriest
pegeltjes!’
Theater was het wel, maar verheffend? Werkelijk niemand hoorde dat The Platters op de achtergrond ‘Please
come home for Christmas’ begonnen te zingen.
‘Stop!’ riep Fons, de enige die met zijn sonore stem
boven het pandemonium uitkwam. ‘We gaan hem niet
zoeken, we moeten naar hem úitzien: zien waar zijn ster
blijft stìlle staan! Het is tenslotte kerstmis! Natuurlijk
hoeven we niet allemaal tegelijk naar buiten en de kou
in: het is immers ook ons eigen feestje. Ik stel voor dat
we daarom spontaan een vrijwilliger kiezen! Een vrijwilliger die namens ons allen op de uitkijk gaat staan! Om
de weg te wijzen! Om hem te zeggen:… (zijn stem daalde tot een intiem gefluister) …hier moet je zijn, Bert.’
Fons keek de kring rond en vroeg: ‘Een vrijwilliger dus.
Iemand tegen?’ Ieder zweeg en langzaam draaiden alle
hoofden in één richting…
De volgende morgen ploegden de eerste kerkgangers al
vroeg door een verse sneeuwlaag van wel vijftig centimeter. Maar op het beeld bij de artiesteningang van het
theater lag zelfs geen vlokje. Het stond daar gloeiend
van trots, met op zijn bronzen gezicht de vastberaden
trek van de padvinder die zijn eerste goede daad heeft
verricht.
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Auteurs
Oud-onderwijzer Barend Jan Donker was op veel fronten
actief in de theaterwereld. Hij is auteur van ‘Haagse theaters toen en nu’ en van diverse artikelen op theatergebied.
Paul Maas is vanaf de oprichting programmacoördinator
en vrijwilliger bij Theater de Tobbe.
Herman F.M.A. Flaton (Voorburg, 1944) was gedurende
de jaren 1967-1987 lid van de technische staf en inspiciënt van de Amateur Comedie en is de samensteller/bijeenbrenger van het archief van De Amateur
Comedie.
Charles Abbing is al sinds 1953 verbonden aan
Theatergroep Voorburg, voorheen De Amateur Comedie.
Hij heeft vele jaren bestuursfuncties vervuld en is op dit
moment lid van de publiciteitscommissie. Voor zijn inzet
werd hij veelvuldig onderscheiden. In 2004 werd hij
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn
vele verdiensten voor de vereniging.

Oplossing
Wie verdwenen er via ‘De artiestenuitgang’?
In ‘De artiestenuitgang, een winterillusie’, een kort verhaal elders in dit nummer, wordt een groot aantal
artiesten genoemd die ooit in Theater de Tobbe optraden, maar die inmiddels zijn overleden. Beroemde
namen, overal en bij iedereen bekend toen zij nog leefden. Maar hoe lang duurt het voor ook de eeuwige roem
zijn glans begint te verliezen? Hoeveel van de artiesten
die in dit verhaal worden aangeduid hebt u herkend?
Hier vindt u hun namen, in de volgorde waarin zij het
verhaal binnenstapten.
De eerste was niet moeilijk te raden: Cor, zijn televisienaam Pipo wordt genoemd (Cor Witschge, 1925-1991).
De hier wat drankzuchtig overkomende Ank was een van
de grootste actrices die Nederland kende (Ank van der
Moer, 1912-1983); haar whiskygebruik is gebaseerd op
haar rol in de Nederlandse oerversie van ‘Who is afraid
of Virginia Woolf’. Het dametje Caro herinneren velen
zich nog van haar rol in ‘De stille kracht’ (Caro van Eijck,
1915-1979). De cabaretier die jammerlijk werd vermoord
was Wim Hogenkamp (1947-1989), ooit de schrijver van
het liedje ‘De mallemolen’ waarmee Heddy Lester op het
Eurosongfestival rondzwierde. Aan de piano zit ook een
liedjesschrijver: Jules de Corte (1924-1996). Hij praat
met zijn collega Bram Vermeulen (1946-2004). Dan is er
de deftige mevrouw Van Gasteren, leeftijdgenote van
Caro van Eijck, maar de twee actrices mochten elkaar
niet zo (Josephine van Gasteren, 1917-1989). De volgende cabaretier is Fons Jansen (1925-1991) en de besnorde
Voorburgse beeldhouwer natuurlijk Aart van den IJssel
(1922-1983). Er lopen ook drie schrijvers rond, die eertijds uit hun werk kwamen lezen: het dichterlijke type
uit Dordrecht was Cees Buddingh (1918-1985), de ‘dikke
man’ natuurlijk Ischa Meijer (1943-1995) en dan ook nog
Renate Rubinstein (1929-1990). De Amerikaanse musici
Sonny en Art zijn de wereldberoemde saxofonist Sonny
Stitt (1924-1982) en de trompettist Art Farmer (19281999). En Bert, op wie in het verhaal iedereen zit te
wachten, is de dit jaar op onbegrijpelijk jonge leeftijd
overleden cabaretier Bert Klunder (1956-2006).
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