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1953–1960
Eerste notulen toneelclub

Dinsdagavond 23 juni 1953 is de Toneelclub “Nut en Genoegen” opgericht.
“… als regisseur was Th.Buys bereid om dit op zich te nemen. Als bestuursleden werden voor
lopig gekozen M. Blomert, H.Roekens en H.J.OryStuifbergen. Tien spelers en speelsters waren
op komen dagen en van enkelen was bericht van verhindering gekomen. Besloten werd dat
vanaf 1 augustus begonnen zal worden met een kleine contributie van 10 ct. per week wat door
San Lute zal worden opgehaald. Het inleggeld wordt vastgesteld op f.1, wat in 2 x mag worden
betaald. Het plan is om met september te beginnen met rollen verdelen en instuderen, waarbij
de leden wekelijks 1 avond bij elkaar kunnen komen om reeds dit najaar te kunnen spelen. Deze
gezellige avond werd met een Christelijke groet gesloten. H.J.OryStuifbergen…”
Ledenvergadering van 7 augustus 1953
“… de GA (Geestelijk Adviseur i.c. pastoor Kok) sprak een aanmoedigend woord dat ons
aanspoorde om de naam van Nut en Genoegen eer aan te doen. Maandag 17 Aug. zullen de
rollen verdeeld worden van het stuk ‘Het verleden sterft niet’…”
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Oude notulen

November 1953
“… het was een stuk dat erin ging. Tijdens het spel was het doodstil in beide zalen (Swart en De Vergulde Valk). Zo is
onze eerste uitvoering een succes geworden. Dit is in de eerste plaats te danken aan onze regisseur Th. Buys. Daarom
mag ik wel een woord van dank brengen aan onze onbaatzuchtige regisseur die wel niet altijd gemakkelijk was, maar de
rollen goed wist te verdelen. Het is daarom zo een ontzettend zware slag die ons trof, toen wij maandagavond allen op de
repetitie waren en Buys niet verscheen. Niets vermoedend werd er een taxi gezonden om hem te halen, toen de voorzitter
ons mededeelde dat Buys een dodelijk ongeluk had gehad. Diep onder de indruk baden wij 6 onze vaders en wees
gegroeten en gingen huiswaarts.”

Algemene ledenvergadering

7 december 1953
“… dan waren er een tweetal brieven binnengekomen met het verzoek om te komen spelen. De een uit Waarland (…) en
dan een brief van het gemeentebestuur om in Tholen te spelen vanwege het adoptiecomité (Watersnoodramp!). Er zal
gevraagd worden om op zaterdagavond te kunnen spelen in verband met de werkzaamheden van de leden…”
“… de voorzitter vroeg enkele heren om de rol van souffleur te willen vervullen en drie heren gaven zich hiervoor op. Toen
werd de koffie gebracht met dikke brokken, sigaren voor de grote heren en sigaretten voor de kleine heren en voor de
dames…”

Tot 1960

Tot 1960 speelden we drie stukken per jaar. In twee maanden tijd werd het stuk ingestudeerd en steevast werd vermeld dat
de regisseur de rollen goed had verdeeld en de tekstkennis te wensen overliet. In die tijd werd na afloop de souffleur uit het
souffleurshok gehesen en had deze man een zware avond. Het was de gewoonte dat de souffleur vrijwel iedere zin
souffleerde steeds met zijn vinger wijzend naar degene die aan het woord kwam. Er kwam veel publiek en Nut en
Genoegen speelde stukken als: ”Het verleden sterft niet” (1953), ”Mensen in Nood” (1954), “Een zeeman ging passagieren”
(1955), “Tot Uw dienst, mijnheer” (1957) en “Wij komen niet uit met ons pensioen” (1958).
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In de zestiger jaren liep de belangstelling dramatisch terug. Al snel bleven de mensen thuis om TV te kijken.

“April 1967 speelde Spiegel voor een halve zaal het zeer mooie stuk “Zachtjes met de deuren”. Er werd goed gespeeld,
jammer dat er zo weinig animo was. Van de genodigden was alleen de burgemeester er. Al de anderen lieten verstek gaan
zonder een berichtje van verhindering. Moet dan het amateurtoneel verdwijnen? Wij zeggen nee! We moeten doorgaan.”

Engel Stam

Er was een groot stimulator lid geworden in 1962: Engel Stam. In
1964 werd Engel regisseur. In 1965 staat in de notulen:
“…door grote medewerking van onze regisseur is onze vereniging
weer rijker geworden aan diverse attributen: lichtbakken,
schijnwerpers etc. voor welke spullen door de regisseur een grote
kist is gemaakt, zodat alles nu bij elkaar geborgen is”
Engel wilde geen “Vinkstukken” meer van een bedenkelijk niveau.
Hij wisselde lachofikschietstukken af met stukken van hoog
niveau, geschreven door topauteurs. “Geboren Leugenaar” (1968),
“Een bruid in de morgen” (1969) en “Blote voeten in het park”
(1975) trokken steeds meer publiek en oogstten veel waardering.

Toneelstuk “Een bruid in de
morgen” van Hugo Claus met
op de foto Jan Stam en Ans
LeegwaterTervoort. Ans fluis
terde tijdens het wachten de
legendarische woorden: ‘Jan
ik heb in mijn broek gepiest’

In 1967 hadden we geen Geestelijk Adviseur
mee, geen afsluitend gebed na de vergaderin
gen en werd de naam van onze vereniging
veranderd in “Spiegel”.
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Frank Wittebrood

In 1973 werd Frank Wittebrood lid van Spiegel. Vanaf 1979 zorgde hij er
voor dat we naam kregen door zelfgemaakte kinderstukken.
In 1979: “Pozzebokken”, “Bange dierenbos, in 1980”, “Hiepnozems” en “Es
meralda de draak” en in 1982: “Kip van de Leg” en “Lijstenbrij”. In 1985:
“VRSTPPTTJ” en “Kapriloten”.

Jaren 80

Vanaf 1980 leerden we ons spel te verbeteren door eerst naar eenakterfest
ivals te gaan om te genieten en daarna er ook aan deel te nemen. In 1982
speelden we bijvoorbeeld in Alkmaar: “Verbeurd verklaard”, in 1982:
“Vernissage” in 1984 “Twee zachtmoedige mensen”.
Frank
1992

Swart

Engel was steeds gedreven om het niveau van de stukken te verbeteren. Zelf was
hij geniaal in — en kreeg veel waardering voor — het ontwerpen en maken van
vaak spectaculaire decors.
Vanaf 1986 gingen we op zoek naar regisseurs buiten de vereniging. In Alkmaar
was een regieopleiding gestart en daar plukten wij de vruchten van. In 1986
regisseerde Bert Klunder “En doos vol kruimels” en een jaar later “Spiegel
vermoordt pianiste”. Marian Scholte was in 1988 de eerste die afstudeerde aan de
regieopleiding met het bij ons geregisseerde stuk : “Tweede Hoofdstuk” van Neil
Simon. We speelden voor het laatst bij Swart!
Toneelstuk “Spiegel vermoordt
pianiste” regie Bert Klunder
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De Schulp

Spiegel maakte een nieuwe stap voorwaarts. Wij speelden voortaan in dorpshuis De
Schulp. Ons eerste stuk in die sporthal: “Knecht van twee meesters” (Goldoni), regie
Marian Scholten, werd een groot succes. Eén nadeel: het publiek zat niet prettig op de
zaalvoetbaltribunes, dus ontwierp Engel de comfortabele tribunes waar we nog steeds
gebruik van maken.

Alex van Warmerdam

Vanaf dat jaar speelden we alleen nog stukken van grote schrijvers als Edward
Albee, Neil Simon, Anton Tsjechow, Alex van Warmerdam en onder leiding van
prima regisseurs: Hans Huikeshoven, Peter Bolten, Laura Martin, Flip Aartsen,
Esmé Apeldoorn en Harry Trompert, Jacqueline Kooter, Marlise Mantel, Leonie
van Veen, Hans Beijer en Frank Wittebrood.

Toneelstuk
“Konijn, konijn”
van Coline
Serreau regie
van Esmé
Apeldoorn

Toneelstuk “Kaatje is verdronken” van Alex van Warmerdam met Jan
Stam en Frida van de Reep in 1999
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De stukken die in De Schulp zijn gespeeld staan al in het archief
vermeld en dit jaar (2013) zetten we een kroon op ons werk met “De
Wijze Kater”.

Toneelstuk “Spaanse Hoer”
van Hugo Claus
regie van Harry Trompert

Toneelstuk “Beschuit met muisjes”
van Alan Aykbourn
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Toneelstuk “De
knecht van twee
meesters”

In de kleedkamer bij “De knecht
van twee meesters” met Jan
Stam en Trudy de Boer

“Platonov” 1993
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Toneelstuk “Biografie”
van Max Frisch regie
Flip Aartsen 1994

Toneelstuk “Platonov”
van Tsjechov regie
Hans Huikeshoven

2013

30 jaar jubileum Spiegel

Toneelstuk
“Verwarringen”
met Sylvester
Stam, Peter
Petiet en Jan
Stam

30 jaar jubileum
Spiegel

Harry Trompert in de
schmink bij Janny
Veenstra “Flat zonder
uitzicht” 1992

Toneelstuk “Verwarringen”
van Alan Aykbourn met
Judith Apeldoorn, Jan
Stam en Rina Limmen

Trudy de Boer in het stuk
“Beschuit met muisjes”
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Jeanne Koopman

1953

Tot slot willen we nog de Koningin van Spiegel vermelden: Jeanne
Koopman, lid vanaf 1966, jarenlang in het bestuur van het NHCA, talrijke
hoofdrollen, jarenlang onze secretaresse en tot op heden meespelend in
onze stukken.

In het toneelstuk
“Verwarringen” van
Edward Albee
1992 geschminkt door Frank Wittebrood
Stukje “Rad van Fortuin” van
Frank Wittebrood

30 jaarjubileum
Spiegel
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Kijkje achter de schermen
Fotoreportage van Nathalie Rotteveel

Makeup nog even checken
Toneelstuk “Alles voor de tuin” van Alan Aykbourn
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Piet Stam en Els
Trompert zijn zich
aan het
voorbereiden...

1953

Dick van de Reep
en Odiel Hopman
waren een goed
‘toneel’ setje

Het ‘gezin’ Jan
Stam, Roos
Snabilie en Rina
Limmen
Peter Petiet

Kijkje achter de schermen
Fotoreportage van Nathalie Rotteveel
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Kijkje achter de schermen
Fotoreportage van Nathalie Rotteveel

Judith Apeldoorn was een grote hulp in decor, kleding en requesi
eten, onmisbaar achter de schermen
regisseur Hans Huikeshoven neemt nog iets door met de spelers

Wim Zonneveld en Ineke van den BergLansing hadden veel
lol in de pauze

Onmisbaar onze licht en geluidsman Bas Snabilie

Het stuk begint bijna weer, zenuwen door het lijf en aan de zijkant van
het toneel wachten tot je weer op moet...

Tekst en archief: Jan Stam.
Met dank aan: Piet Stam, Jeanne Koopman, Nathalie
Rotteveel en Bas Snabilie
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