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Bejaarden Toneel Kampen

door Hans van den Berg

In 1976 werd het Ouderentoneel Kampen opgericht. Het doel was om ou-
deren in staat te stellen sociaal actief deel te nemen aan een geestelijke 
activiteit. Niet alleen om de grijze cellen te activeren, maar ook voor de ge-
zelligheid. Het Ouderentoneel, zoals het toen nog heette, voorzag in een 
behoefte en mijn ouders, Herman en Annie, zijn enthousiaste deelnemers 
geweest.

Tijdsbeeld
Laat ik beginnen met een tijdsbeeld te geven van de betreffende generatie 
die rond 1910 werd geboren. Ze groeide in de crisisjaren 1920/1930 op en 
heeft vele veranderingen meegemaakt: van paard en wagen naar auto, van 
zeppelin naar vliegtuig en ruimtevaart, het begin van de radio, en daarna 
draagbare transistorradio’s. Televisie bestond niet, laat staan video, dvd of 
inter net met al zijn sociale media. Wel de bioscoop - deze generatie maak-
te de overgang mee van zwart/wit zonder geluid naar kleur met geluid, 
eind   jaren veertig. In de jaren vijftig verschenen overal op de daken grote 
antennes voor de eerste televisieontvangst in zwart/wit, op ansichtkaart for-
maat, in enorme kasten. Veel later kwam grootbeeld en kleur, via kabel of 
schotel. Daarna gingen de ontwikkelingen snel. 
In de eerste helft van de 20ste eeuw werd amusement door de mensen zelf 
verzorgd in toneelclubjes, muziekclubjes, breikransjes en sportclubs. In de 
jaren twintig deed het hoorspel zijn intrede. Vanaf 1939 zou de Nederlands-
talige hoorspelserie Paul Vlaanderen dertig jaar lang mensen aan de radio-
buis gekluisterd houden. Vanaf de jaren vijftig haalde de televisie mensen 
uit de bioscoop: men zat gewoon thuis samen voor de buis, nou ja, een be-
wegende ansichtkaart in zwart/wit met geluid. Mobile phones en smartp-
hones bestonden ook niet. Slechts een enkeling had telefoon of een auto. 
Fiets of solex (fiets met hulpmotor) waren de vervoermiddelen. Meer was 
in het dagelijks leven ook niet nodig. Vakanties en reizen waren nog niet 
zo gangbaar: men had er niet genoeg vrije dagen of geld voor. Studeren was 
slechts voor enkelen weggelegd, want de meesten gingen vanaf de lagere 
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school met petje, pijpje en tabaksdoosje werken bij een fabriek. Een vrouw 
kon werken als dienstmeid, winkeljuffrouw, secretaresse, verpleegster, on-
derwijzeres, fabrieksarbeidster of werkster. Als zij ging trouwen werd ze au-
tomatisch ontslagen, omdat een getrouwde vrouw het huishouden van haar 
man diende te leiden. Kon zij voorheen zelfstandig haar bankzaken regelen, 
als getrouwde vrouw had ze daarvoor de toestemming en handtekening van 
haar man nodig.

Generatie 1910 in Kampen 
In die maatschappelijke situatie groeiden Herman van den Berg (1911) en 
Arendje van Bruggen (1915) op, werden ze volwassen en trouwden ze in 
1936. Mijn ouders.
Hun generatie bouwde haar sociale contacten op in het bloeiende Kamper 
verenigingsleven. Mijn ouders leerden elkaar kennen bij het korfballen. 
 Andere sportievelingen gingen voetballen bij KHC, DOS of Go Ahead (in het 
Kampers Kowet) of bij de gymnastiekvereniging THOR (Tot Heil Onzer Rib-
benkast). En wie muzikaal was ging bij de Broederband of bij de Kamper 
Mando lineclub, een Hawaiian bandje of een kerkkoor. 
De voertaal voor alledag was Kampers, ook al leerde iedereen Nederlands 
op school. Als mijn ouders af en toe met de nachtboot van Kampen naar 
Amsterdam gingen, dan durfden ze hun mond niet open te doen omdat hun 
Nederlands niet goed was. Mijn moeder veranderde haar voornaam bij haar 
huwelijk in Annie, omdat ze de verbastering van ‘Arendje’ naar het Kam-
perse ‘Aante’ of ‘Eunte’ vreselijk vond. Om die reden verboden ze mij later 
thuis Kampers te spreken en voedden ze mij in het Nederlands op. Alles om 
te voorkomen dat ik ooit zo’n ervaring zou hebben als zij; Kampers leerde je 
later wel… inderdaad. 
Mijn moeder wilde graag winkelbediende worden, maar daarvoor had je 
mulo nodig, dus… ging zij bij de sigarenfabriek Smit en ten Hove tabaks-
bladeren besproeien en voorbewerken. Mijn beide ouders haatten het werk 
dat ze moesten doen! Mijn moeder vertelde dat ze de hele dag verlangend 
door een luikje keek dat uitzag op een steeg om zo snel mogelijk weer naar 
buiten te kunnen. Door jong te trouwen werd ze verlost uit die gevangenis. 
Mijn vader kon goed leren maar mocht, zelfs na aandringen van de boven-
meester, niet verder studeren - geen geld. Hij kwam terecht bij de emaille-
fabriek van Berk als inpakker. Wie in Kampen bij Berk werkte, werd geacht 
zijn petje uit respect af te nemen als hij tijdens de zondagmiddagwandeling 
langs de Berk-huizen aan de IJsselkade liep. Mijn vader vertikte dat en liep 
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om - ‘waar is het respect van Berk naar ons toe?!’ - want in het salaris zag je 
geen respect…
Mijn vader verzette zijn bakens: van Berk naar de ijzervlechterij bij Schokbe-
ton. Door zelfstudie is hij daar chef geworden van de grootste productiehal, 
de Schokhal. Het personeelsamateurtoneel bij Schokbeton werd voor hen 
een uitlaatklep. Mijn ouders deden altijd mee aan die jaarlijkse Schokbeton 
Revue in de jaren vijftig. Meubels en andere attributen verhuisden uit de 
huizen van diverse medewerkers naar het toneel van de Stadsgehoorzaal om 
het decor leuk aan te kleden. Na gebruik kwamen enkele dingen wel eens 
kapot terug. Mijn moeder had een mooie altstem en zong graag, tijdens de 
revues, ook solo. 

Annie van den Berg-van 
Bruggen zingt solo tijdens 
de Schokbetonrevue. 
Foto: Archief van den Berg, 
collectie SNS Historisch 
Centrum.
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Ik kan me dat nog goed herinneren uit mijn kinderjaren, die ik heb doorge-
bracht ‘op (opgespoten) Zuid’. Ik ging naar de Engelenbergschool, waar ieder-
een Nederlands sprak, zodat ik mijn ouders ook heb kunnen helpen. Uitein-
delijk ben ik toneelspeler geworden, de appel viel dus niet ver van de boom. 

Toneelclub voor ouderen in Kampen
Tegen deze historische achtergrond is het verklaarbaar dat mijn ouders en 
generatiegenoten zich in 1976 aansloten bij het Ouderentoneel Kampen. 
Wim H. Rieck, projectleider bij de Stichting Bejaardenwerk, gevestigd aan 
de De la Sablonièrekade, had het initiatief genomen. Hij organiseerde van 
alles voor de groep zestigers en zeventigers waartoe mijn ouders inmiddels 
behoorden. Binnen de club was Nederlands de voertaal, maar de spelers 
kletsten heel vaak Kampers en Hollands door elkaar, net zo het uitkwam. 
Die ouderentoneelclub, met meer vrouwen dan mannen - vaak een pro-
bleem - , was niet alleen om toneel te spelen in het leven geroepen, maar ook 
voor de sociale contacten die mensen al doende kregen en als middel tegen 
de eenzaamheid. De toneelclub speelde in ziekenhuizen, verzorgingshuizen 
en buurtcentra in en rond Kampen en ze repeteerden wekelijks, onder an-
dere in De Coeborgh, en soms overhoorden ze elkaar gewoon thuis op visite. 
Voorstellingen gaven ze overal in de regio en iedereen kende meerdere rol-

Alle spelers van de Schokbetonrevue op het podium. Foto: Coen Admiraal, collectie SNS Historisch Centrum.
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len in diverse blijspelen. Daardoor was er altijd een vervanger, als er iemand 
moest worden opgenomen in het ziekenhuis, of voor onderzoek naar een 
specialist moest en niet kon spelen, want: the show must go on. 
Wim Rieck was de organisatorische spil rond de bejaardendagen, de ene 
keer in de bovenzaal van de Hanzestad, dan weer in de Stadsgehoorzaal, 
waar ze dan een paar keer achter elkaar speelden. Soms moest er een mode-
show worden gelopen, waarvoor de toneelclub haar hand niet omdraaide. 
Enkelen zaten daarnaast ook op volksdansen, mijn vader kon niet dansen 
maar dát wèl. Weer anderen zongen in een koor en allemaal deden ze mee 
aan de voorstellingen, waarmee ze veel bejaarde Kampenaren een vrolijk 
dagje uit bezorgden. 
Mijn moeder deed ook wel eens een ‘Stukje’ op een middag in een bejaar-
dentehuis. Bijvoorbeeld het stukje van een bejaarde dame bij de dokter. Het 
begint met de openingszin: ‘Ik ben nog goed hoor, zo op het oog.’ Daarna 
komt al het lek en gebrek voor de dag, het begint met een bril, dan een 
kunstgebit, vervolgens een gehoorapparaat, een nieuwe knie en heup, hoge 
bloeddruk en zo voort en telkens: ‘Ik ben nog goed hoor, zo op het oog’. Suc-

Volksdansavond. Foto: Archief Van den Berg, collectie SNS Historisch Centrum.
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ces verzekerd, want iedereen in de zaal herkende zichzelf, lachen, zeker als 
mijn moeder afging en achter het podium - met veel lawaai - deed of ze viel 
en dan met een vrolijk gezicht zei: ‘Niks aan de hand hoor’ en uit de zaal 
terug kreeg: ‘Ik ben nog goed hoor, zo op het oog.’

Toneelfamilie
De toneelclub werd echt een kleine, gezellige familie en zo heb ik ze ook le-
ren kennen. Toen was uitgelekt dat ik toneelspeler was en een videocamera 
had, kwam al gauw de vraag of ik niet eens kon komen kijken en opnames 
maken op die ouderendagen. Dat heb ik een paar keer kunnen doen en zo 

Annie van Elburg-Koopmans 
schminkt Herman van den 
Berg.
Foto: Archief Van den Berg, 
collectie SNS Historisch 
Centrum.
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het hele gebeuren gefilmd en voor hen allen op videoband1 gezet. Eén afle-
vering laat de feestelijke dag zien van het twaalf-en-een-halfjarig bestaan. Je 
ziet ze daarop bezig in de bovenzaal van De Hanzestad. Betty Stuurop (van 
de Kamper Rederijkers) regisseerde en Annie van Elburg-Koopmans (van De 
Ghesellen van den Spele) was iedereen aan het schminken. Er heerste een 
gezonde spanning. Na een succesvol optreden gaf Klazien uit Zalk een lezing 
over kruiden en middeltjes tegen allerlei kwalen en ging het mannenkoor 
nog zingen. Kortom, een gevarieerd programma, waarbij de toneelspelers 
een bloemenhulde ontvingen vanwege het jubileum van de club. Na afloop 
bleef de bejaardentoneelclub achter voor een nazit, een gezellige afsluiting 
van de dag, waarbij werd gezongen - ‘Brand, brand, brand, deur kump de 
brandweer an anderalf uur later gef det ding pas water, nooit zo direct want 
’t ding is altiet lek, lek, lek, lek…’ -  en onder het genot van een borreltje, of 
twee… lol gemaakt. 
Toen dacht ik: ‘Ouderen?’ Er zat meer leven en pit in dan in veel jongeren! 

Een eerste prijs
Elk jaar deed de club mee met het regionale seniorentoneel-concours in 
 Deventer. Toen ze de eerste prijs wonnen tijdens hun tienjarig bestaan werd 
er zelfs speciaal voor hen een eenakter geschreven Wolken aan de horizon die 
ze ook meermalen hebben gespeeld. Er was niet altijd voor iedereen een 
rol, maar dat gaf niet. Er moest immers ook gesouffleerd worden en er was 
genoeg te regelen, zodat iedereen gezellig bezig was en daar ging het om. 

De spelers leren de tekst 
voor hun nieuwe rol. In 
het midden: Annie van den 
Berg-van Bruggen. 
Foto: Archief Van den Berg, 
collectie SNS Historisch 
Centrum.
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Het toneel moest worden aangekleed, kleding nog even gestreken, of een 
knoopje aangezet, er was altijd wel iets om mee te kunnen doen. Een com-
fortabele stoel die ooit nodig was, was zo comfortabel dat degene die erin 
moest zitten er niet meer uit kon komen en opgehesen moest worden. Dat 
kon natuurlijk niet tijdens de voorstelling, dus moest er een andere stoel 
komen. Maar van wie konden ze zo’n stoel lenen, want geld was er niet. Dat 
werd geregeld door de leden die op dat moment geen rol hadden, zij zorg-
den voor alles achter de schermen.
Teksten leren en vooral onthouden was het grootste probleem. Een ander 
probleem: door de zenuwen de tekst kwijt zijn en de souffleur niet kunnen 
horen omdat je doof bent. Dat overkwam mijn moeder. Ik stond op het bal-
kon achter de camera - ook nog die extra spanning voor ze - en wist wat ze 
zeggen moest, maar kon niks doen. Het leek een eeuwigheid te duren voor-
dat de souffleuse keihard de tekst zei en mijn moeder weer op de rit zat; na 
een ondersteunend applaus van alle ouderen in de zaal - het is allemaal zo 
herkenbaar.  
Ik gaf ze een tip, of ze die ooit hebben opgevolgd weet ik niet: aan het be-
roepstoneel controleren we tekstvastheid met een ‘Italiaantje’, zittend rond 
de tafel zonder tekstboek heel snel de tekst doen; elke hapering betekent 
dat je daar struikelt en dus extra aandacht moet besteden aan die passa-
ge. Zoek uit waarom je struikelt, bekt de tekst niet goed of stoort het een 
gedachtenlijn? Voor de souffleur is het dé gelegenheid om aan te tekenen 
waar iedereen struikelt, zodat hij of zij die punten in de gaten kan houden 
en alert kan zijn tijdens de voorstelling. 
Enkele leden, onder wie mijn ouders, gingen in de winter een of twee maan-
den naar Spanje. Zullen we met z’n allen gaan? Dat was een idee en ja hoor, 
ze gingen! Iedereen moest weten dat ze die tijd niet in Kampen en omstre-
ken konden spelen, dus de krant werd erbij gehaald: met z’n allen, koffers 
en al, op de foto voor de Cellebroederspoort. Omdat iedereen meeging, kon-
den ze diverse stukken spelen in de hotels waar Nederlandse overwinteraars 
zaten. Reisorganisatie Holland International vond het zo leuk dat zij bus-
vervoer in Spanje aanbood om de spelers ook naar aangrenzende plaatsen 
te brengen. Enkelen waren nog nooit het land uit geweest en hadden zelfs 
geen paspoort, een belevenis op hun ouwe dag. En dan ook nog vliegen… Het 
was een groot succes.

Van Bejaardentoneel naar Seniorentoneel
Mijn vader was in 1988/89 twaalf-en-een-half jaar bij de club en kreeg een 

42CE38_F60_deel01_KA2018.indd   134 19-06-18   11:29



135

mooi koperen plaatje met gegraveerde tekst: ‘121/
2
 Bejaardentoneel’ (met 

lauwerkrans) gemonteerd op een gelakt houten blokje. Die naam werd later 
echter veranderd, want men was wel bejaard maar voelde dat niet zo. Het 
werd: ‘Seniorentoneel’; daar kon iedereen mee leven. Mijn moeder, die in 
2001 de 25 jaar haalde, kreeg een leuk ontworpen Oorkonde uit de compu-
ter op een A-viertje; bezuinigingen deden hun intrede…
Toen mijn vader in 1991 overleed - en de club weer een mannelijke speler 
kwijt raakte - was dat voor mijn moeder een klap om te verwerken na 55 
jaar huwelijk. Ik vroeg haar daarom of ze mee ging naar New York, waar 
ik een opdracht voor ABC television moest doen. Ze was natuurlijk niet in 
de stemming, maar besloot toch om mee te gaan toen ik zei dat we samen 
een kamer zouden nemen zodat ze niet alleen zou zijn. Overdag mocht ze 
mee naar de studio om te zien hoe ik het er afbracht bij Believe It or Not. In 
het vliegtuig scharrelde ze in de tas en ik vroeg wat ze zocht. ‘Mien buukien 
van toneel, ik mut nou toch zes uur zitten dus kank mien stukkies nog eem 
nòkiekn, want anders bink alles nò veertien daagn kwiet.’ 
Ons hotel Milford Plaza op de hoek van 8th Avenue en 38th Street grensde 
aan het theater The Majestic waar The Phantom of the Opera speelde. Aan de 

De toneelclub reist af naar 
Spanje. 
Foto: Archief Van den Berg, 
collectie SNS Historisch 
Centrum.
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overkant in het St. James theater liep de musical The Secret Garden, midden 
op Broadway. En daar, op die hotelkamer, zat mijn moeder op de rand van 
haar bed haar rolletjes van Meneer de advocaat, O die mannen en Zeg het met 
bloemen bij te houden. De tekst keurig met een briefje afgedekt en zien tot 
hoever ze kwam. Later hoorde ik dat ze allemaal die routine hadden om hun 
rollen te blijven oefenen. 

Als een nachtkaarsje
Tussen 2001 en 2003 was het enthousiasme van de oudgedienden teruggelo-
pen; de oude garde stierf uit en de nieuwelingen - een jongere generatie ou-
deren - hadden een andere instelling. Er ontstond wrijving en onenigheid, 
gezellig was het ook niet meer, men ging met tegenzin en zo ging het Seni-
oren Toneel in 2003 als een nachtkaarsje uit na 27 jaar te hebben bestaan. 
Het was tevens het einde van een generatie.  
Ik behoor nu ook tot de bejaarden (1946), maar mijn generatie heeft zoveel 
mogelijkheden en geld om de vrije tijd in te vullen dat weinigen zich nog 
aangetrokken voelen tot het verenigingsleven… Lang leve het individualis-
me en het spook van de eenzaamheid…

Noot

1. Een dvd-versie is in het bezit van het SNS Historisch Centrum/Frans Walkate Archief.

Herman en Annie van 
den Berg in één van hun 
toneelstukken. Foto Freddy 
Schinkel, collectie SNS 
Historisch Centrum.
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