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VIERDE EDITIE DOMMELTHEATER

Bloed, zweet en tranen…
Na de spetterende ouverture van het Dommeltheater in 2013 en de 

reprise van het spektakel in 2015 en 2017, beleeft Boxtel op zondag 

22 september de vierde editie van deze kleurrijke vlootschouw. Totaal 

vijftien fantasierijk uitgedoste vaartuigen drijven in de Dommel door 

het centrum van de gemeente. Met het thema 2019 van de tweejaar-

lijkse traditie – Bloed, zweet en tranen… - kunnen de deelnemers 

dit jaar diverse kanten op. Te denken valt aan de voortdurende strijd 

tegen overstromingen. We moesten vijanden verslaan en bovendien 

een bestaan opbouwen. Zo leerden we vertrouwen op onze inven-

tiviteit, overlevingskracht en gemeenschapszin. Bruggen en dijken 

werden aangelegd, want water houdt zich niet aan grenzen. Genoeg 

aanknopingspunten voor een aantal wervelende Dommelscènes, 

waarin ook oorlog en bevrijding een nadrukkelijke rol spelen.  

AANSTEKELIJK ENTHOUSIASME

De met veel geestdrift gezegende gangmakers van het spektakel 

- Paul van Alphen, Rob Margry, Femke Lagerweij en Albert Welling - 

zijn al maanden met de voorbereiding bezig. Dat enthousiasme werkt 

aanstekelijk op het gevoel van de deelnemers. Om het evenement 

mee in goede banen te leiden verzekerde het organiserend kwartet 

zich aan de zijlijn andermaal van de onontbeerlijke steun op diverse 

fronten door Ferdy Steger, Gijs Wijdenes, Jan van Gemert, 

Piet van Oers, Gijs van den Brand, 

Patrick Nagtzaam, Cor van Geffen, Marc de Laat en Loek Schellekens. 

Bovendien kan de organisatie wederom rekenen op de gewaardeerde 

medewerking van de plaatselijke Reddingsbrigade, die een afvaardi-

ging van haar leden inzet om de veiligheid van deelnemers en publiek 

te waarborgen. 

Voor de vierde keer in tweejaarlijkse successie ziet het publiek vanaf 

de waterkant een kunstzinnig opgebouwd theaterlint voorbijglijden. 

Een korte impressie van alle deelnemers onthult in dit programma-

boekje de aard en uitwerking van het leidende thema ’Bloed, zweet 

en tranen…’. De beschreven onderwerpen bieden de toeschouwer 

enig houvast bij het aanschouwen van de 

overrompelende Dommelvloot, die als 

vanouds wordt aan- en afge-

kondigd door dorpsom-

roeper Corné den 

Ouden. 
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Vanuit de door Frank Lagerweij aangedreven kano wordt het publiek 

op de oevers middels een megafoon bijgepraat. 

Drijfveer voor de organisatie was ook dit jaar meerdere gemeenten 

uit het stroomgebied van de Dommel te interesseren aan het varend 

theater deel te nemen. Evenals in 2017 zijn Sint-Michielsgestel en 

Meierijstad (Sint-Oedenrode) van de partij en bovendien hebben dit 

jaar Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en de Belgische stad Peer positief 

op die invitatie gereageerd. Bedoeling blijft de komende jaren nog 

meer gemeenten te interesseren hun bijdrage te leveren aan het 

Dommeltheater op Boxtelse bodem.

PERFECTE SAMENWERKING

De bemanning van de Stichting Dommeltheater wenst deelnemers 

en toeschouwers veel vaar- en kijkplezier. Dankbaar gestemd is 

de organisatie over de puike samenwerking met Waterschap De 

Dommel, Gemeente Boxtel, Provinciebestuur en Stichting Kunstloc 

Brabant. Diezelfde erkentelijkheid klinkt ook door in de richting van 

de overige sponsors. De wijze waarop het deelnemersveld de draad 

voor de vierde editie van het spektakel heeft opgepakt, getuigt van 

veelzijdige aanhankelijkheid. Tal van groepen die de eerste drie ver-

sies van de Dommelvloot tot een doorslaand succes maakten, zijn ook 

nu weer vertegenwoordigd. Een mix van professionele kunstenaars 

en amateurs staat aan de basis van het vierde Dommeltheater, dat 

wordt ingeluid met een klinkend waterconcert door Boxtel’s Harmonie 

op pontons bij de Zwaanse Brug. Elders in dit programmaboekje zijn 

details van dat optreden te lezen.

Paul van Alphen verwoordt de gevoelens van de Stichting Dom-

meltheater als hij constateert dat Boxtel kans ziet de in 2013 toege-

voegde nieuwe traditie aan de rijkgeschakeerde evenementenka-

lender te handhaven. De preses voorziet tevens dat in de toekomst 

meerdere gemeenten in het stroomgebied van de Dommel zullen aan-

haken. Absoluut verheugd is de organisatie over deelname door de 

Belgische stad Peer. Immers daar ligt de oorsprong van de Dommel…
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Evenals twee jaar geleden kiest Boxtel’s Harmonie zondag 22 sep-

tember 2019 positie bij de Zwaanse Burg om zich op grote rivier-

pontons muzikaal te presenteren. Met een bezetting van ongeveer 

zestig muzikanten wordt onder leiding van dirigent Johan Smeulders 

een gevarieerd repertoire vertolkt. Het waterconcert vangt aan om 

12.30 uur en neemt ongeveer een uur in beslag. Om het publiek enig 

houvast te bieden met de aard van het programma, volgt hieronder 

per nummer een korte toelichting. 

1. SOLDAAT VAN ORANJE – DE MUSICAL 

(Tom Harriman/arr. Peter Kleine Schaars)

Het harmonieorkest opent met ’Niets houdt mij nog tegen’, gevolgd 

door ’Als wij niets doen’, ’Vrij met mij’, ’Mijn weg naar jou’, ’Een konin-

gin duldt geen nee’ en ’Morgen is vandaag’’.

Toelichting: Sinds hij in 2010 in de Theaterhangar van Katwijk (voor-

malige vliegbasis Valkenburg) in première ging, werd deze musical 

door drie miljoen mensen bezocht. Het roemruchte verhaal over En-

gelandvaarder Eric Hazelhoff Roelfzema in de Tweede Wereldoorlog 

leidde in 1977 al tot een filmische kaskraker, met de onlangs overleden 

Rutger Hauer in de hoofdrol. Het scenario heeft ook 75 jaar na de 

bevrijding nog altijd niets aan populariteit ingeboet. Alle elfhonderd 

stoelen zijn elke voorstelling bezet.

2. HYMN TO THE FALLEN 

(John Williams/arr. Johan Smeulders)

Toelichting: De soundtrack van deze Amerikaanse oorlogsfilm uit 1998 

vertolkt Boxtel’s Harmonie als eerbetoon aan de 26 Boxtelaren die 

BOXTEL’S HARMONIE VANAF HET WATER

Dommelconcert luidt 
vlootspektakel in

Beeld van het Dommelconcert bij de Zwaanse Brug, zoals dat twee jaar gele-
den de inleiding vormde voor de theatervloot op de Dommel.
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4. PARIS MONMARTRE 

(arr. Toshio Mashima)

Toelichting: Sprekend over bloed, zweet en tranen kun je niet om de 

tragiek heen van de Franse chansonniers. Boxtel’s Harmonie bereidt 

een programma voor samen met dé Jacques Brel-vertolker van dit 

moment: de Vlaamse zangeres Micheline van Hautem. Zij oogst loven-

de kritieken met haar Europese theatertoer, waarin zij samen met Jos 

Jansen - voormalig bastrombonist van de Marinierskapel - en lokale 

blaasorkesten chansons vertolkt van Jacques Brel en Edith Piaf. Het 

optreden in Podium Boxtel aan de Burgakker vindt plaats op 4 april 

2020.

tussen 1940 en 1944 hun leven lieten als militair of in het verzet. Voor 

hen is onlangs in museum MuBo een eregalerij ingericht. Daarnaast 

wordt dit werk opgedragen aan de ruim honderd Airbornes die 

tijdens de operatie Market Garden door het plaatselijke verzet ver-

borgen werden gehouden in natuurgebied Kampina. Deze mannen 

trokken op 24 oktober 1944 als eerste groep Boxtel binnen om de 

bevolking te bevrijden van het Duitse juk; later die dag gevolgd door 

de Schotse Highland Division.

3. WEST SIDE STORY 

(Leonard Bernstein/arr. Naohiro Iwai)

Toelichting: Deze in 1957 gelanceerde musical en de vijf jaar later 

daarop gebaseerde film kunnen met recht kassuccessen worden 

genoemd. Niet in de laatste plaats dankzij de wereldberoemd 

geworden muziek die Leonard Bernstein componeerde. Het 

verhaal over twee rivaliserende straatbendes in New York en een 

onmogelijke liefde tussen een meisje en jongen uit beide kampen 

spreekt nog altijd tot de verbeelding. Bloed, zweet en tranen in 

optima forma… West Side Story is een van de werken die Box-

tel’s Harmonie zaterdagavond 16 november vertolkt tijdens een 

musicalconcert, waarbij ook de zangeressen Nienke van Horen 

en Susan van den Nieuwenhuizen voor het voetlicht komen.
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ARTISTIEK LEIDER

Dirigent Johan Smeulders (30) uit Heeze groeide op in Nuenen en be-

haalde in 2011 zijn bacheloropleiding klassiek euphonium aan Fontys 

Conservatorium te Tilburg bij Piet Joris. Daarnaast bespeelt hij piano 

en drums. In 2015 slaagde hij cum laude voor zijn bachelor hafa-di-

rectie. Twee jaar later volgde het master-diploma in deze discipline. 

Regelmatig nam Smeulders deel aan masterclasses, onder meer 

met het Metropole Orkest, de Marinierskapel en het Orkest van de 

Koninklijke Luchtmacht. Verder verzorgt hij gastrepetities en schrijft 

arrangementen op maat.

Na enkele maanden interim-dirigent te zijn geweest, werd Smeulders 

op verzoek van de orkestleden aangesteld als vaste artistiek leider 

van Boxtel’s Harmonie. Voorts is hij dirigent van het Brabants Jeugd 

Project Orkest en van muziekverenigingen in Son en Breugel, Lies-

hout, Oerle en Oirlo.

MUZIEK (VER)TELT…

Muziekvereniging Boxtel’s Harmonie biedt jong en oud een plezierige 

vrijetijdsbesteding. Op uiteenlopende wijzen en in diverse bezettin-

gen wordt mooie muziek gemaakt. Muziek die telt en vértelt, in alle 

toonaarden van klassiek tot modern. En daarbij wordt niet zelden af-

geweken van gebaande wegen. Groots opgezette concertproducties 

als Efteling-, disco- en musicalconcerten werden de voorbije jaren 

zowel afgewisseld met cross-overs in samenwerking met fotografen 

en danstalent als de lokale editie van de landelijk populaire dirigeer-

wedstrijd Maestro. Ook dit nieuwe seizoen staan weer uitdagende 

optredens op het programma, waarvan in het vandaag uit te voeren 

Dommelconcert een tipje van de sluier wordt opgelicht. Dit alles vergt 

oefening en dus wordt wekelijks gerepeteerd in Muziekhuis Boxtel 

aan de Passage Riche, dat mede dankzij een grote dosis zelfwerk-

zaamheid van de muzikanten in 2016 tot stand kwam.

BLOED

ZWEET
TRANEN

BLOED

ZWEET
TRANEN
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PROJECTPLAN EERDER 

GEHONOREERD MET STEVIGE SUBSIDIE PROVINCIE

Dommeltheater verbindt 
méér gemeenten
Bereikte de organisatie van het Boxtelse Dommeltheater in voor-

gaande edities een doorslaand succes, ook de vierde editie op 22 

september 2019 mag op voorhand een geslaagde happening worden 

toegemeten. Zeker omdat de organisatie een positieve inzet heeft 

geleverd in het streven méér gemeenten in het stroomgebied van de 

Dommel bij de creatieve vaartocht te betrekken. Zowel St.-Michiels-

gestel als Meierijstad (St.-Oedenrode) zijn net als in 2017 ook nu van 

de partij. Verheugd constateert de organisatie dat de ’buitenlandse 

bezetting’ dit jaar kon worden uitgebreid met de gemeenten Eind-

hoven, ’s-Hertogenbosch en een Belgische afvaardiging uit Peer. Zij 

zullen ongetwijfeld extra glans geven aan de kunstzinnige uiting van 

het thema ’Bloed, zweet en tranen’. 

IMPULSGELDEN PROVINCIE

Bedoeling is om het tweejaarlijkse evenement in de toekomst uit te 

bouwen naar deelname door alle veertien gemeenten die aan de rivier 

grenzen. Door de bemanning van de organiserende stichting is daar-

voor een projectplan opgesteld, dat de titel meekreeg ’Dommeltheater 

van Begin tot Eind’. Dankzij een stevig aan het papier toevertrouwde 

visie op de ontwikkeling en een uitgesproken gevoel om de ambities 

ook daadwerkelijk in praktijk te brengen, klopte de organisatie in 

2017 niet zonder succes op de subsidiedeur van het provinciebestuur 

Noord-Brabant. Het reguliere beroep op impulsgelden is toen dankzij 

een gunstig advies van het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur 

(BKKC) gehonoreerd met een aanzienlijke bijdrage. Een fusie in juni 

vorig jaar van Kunstbalie en BKKC leidde in Tilburg tot de nieuwe naam 

Kunstloc Brabant. Voorzitter Paul van Alphen vertolkt de gevoelens van 

de Stichting Dommeltheater Boxtel als hij constateert dat de realisatie 

van het groeimodel een impuls heeft gekregen dankzij het provinciebe-

stuur en de gunstige advisering eerder door het BKKC. ,,De provincie 

investeert in kunst en cultuur. Belangrijk, wij willen graag laten zien wat 

die investering allemaal mogelijk maakt.’’ De goede contacten worden 

volgens Van Alphen thans voortgezet met programmaleider Kunst en 

Samenleving bij Kunstloc, Liesbeth Jans. 

VISIE EN AMBITIE

De stichting maakt zich sterk voor deelname aan de kunstzinnige, crea-

tieve vaartocht door alle gemeenten vanaf de oorsprong van de Dommel 

in de Belgische gemeente Peer tot   ’s-Hertogenbosch, waar de rivier 

- samen met de Aa - via de Dieze in de Maas stroomt. Alle inwoners 

van de gemeenten die aan de Dommel grenzen en het proces willen 

aangaan van zowel beeldende- als podiumkunst, kunnen in de toekomst 

deelnemen aan het Dommeltheater. Op die manier wordt ingezet op 

vergroting van de interesse en het ervaren van kunstuitingen. ,,Men 

leert en creëert, werkt samen en krijgt een podium om de kunstimpres-

sies te tonen. Deelnemers worden ondersteund door professionals uit 

de verschillende kunstgeledingen. Het levert een groter besef op voor 

kunst, het proces om dit te realiseren en enthousiasme om hiermee aan 

de slag te gaan’’, weet het bestuur van de organiserende stichting. 

Bij de uitwerking van het groeimodel speelde het duurzame karakter 

een evidente rol. Voorwaarde was ook dat men de doelgroep blijft gene-

reren uit een breed maatschappelijk veld met artistieke borging. 
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QQLQ-WEEK BELEEFT SLOTDAG

Samenspanning kunst en 
cultuur 
Jaarlijks is september per definitie de kunst- en cultuurmaand van 

Boxtel. Een scala aan festiviteiten loopt dan van de rol. Sinds 2017 

hebben de diverse organisatoren hun krachten gebundeld in de 

zogenoemde QQLQ Kunst- en Cultuurweek Boxtel. Sinds zaterdag 14 

september staat de gemeente wederom bol van culturele activi-

teiten. Vandaag, zondag 22 september beleeft het ’ge-kukeleku’ de 

slotmanifestatie. In de apotheose speelt het Dommeltheater een 

dominerende culturele hoofdrol. 

Vertegenwoordigers van initiatieven met raakvlakken op het gebied 

van kunst en cultuur zaten een paar jaar geleden aan tafel met het 

Centrummanagement Boxtel. Die ontmoeting leidde tot de gebundelde 

organisatie QQ&Q. Ferdy Steger en Roeland Heesbeen zijn de beden-

kers van deze enigszins balsturige benaming, waarin inspiratie en 

verbazing de boventoon voeren en waarin de klanken Kunst, Cultuur 

en Circulair zitten verpakt. 

Een muzikale happening met geledingen uit alle harmonieën en fanfa-

res die Boxtel telt, Culturale 2019, Bockesprongen en Dommeltheater. 

Het is slechts een greep uit het veelzijdige aanbod van culturele 

festiviteiten tijdens de QQLQ Kunst- en cultuurweek, die vandaag haar 

eindpunt bereikt. Centrummanager Berry Dankers en voorzitter Paul 

van Alphen van de Stichting Dommeltheater zijn enthousiast over de 

geleverde prestaties in de derde week van september. Via het meer-

daagse festival zijn kunst en cultuur in brede zin onder de aandacht 

gebracht.

Stichting Podium Boxtel, Stichting Bockepruik, De Rode Draad, 

Stichting Dommeltheater, Kunststichting Boxtel, Centrummanage-

ment, Kunstlicht99, Hofkapel De Kromploegers Liempde alsmede de 

ondersteunende organisaties Boxtelse Buren, en Communicatieplein. 

Al deze partners werken mee aan QQLQ. Ook het lokale nieuwsblad 

Brabants Centrum bekleedt een waardevolle positie in dat rijtje. Het 

doel is om niet louter mensen in Boxtel, maar ook daarbuiten kennis 

te laten maken met het rijke culturele aanbod in deze gemeente. Het 

Dommeltheater - dat vandaag zijn vierde editie beleeft - is daarvan 

een toonaangevende exponent. 
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INFORMATIE VOOR HET PUBLIEK

Met het Dommeltheater 2019 beleeft het publiek op zondag 22 septem-

ber voor de vierde maal een spetterende vlootschouw in hartje Boxtel. 

Lag het accent van de eerste editie in 2013 vooral op de functionaliteit 

van de rivier en twee edities daarna op het uitdragen van de titels 

’Symfonie’ en ’Niets is wat het lijkt’, thans geven de deelnemers kleur 

aan het opgelegde thema ’Bloed, zweet en tranen…’ De fantasierijke 

stoet zet zich om 14.00 uur in beweging.

Aan het spektakel gaan enkele evenementen vooraf. Details daarvan 

treft men elders aan in dit programmaboekje. Op deze plaats wordt 

volstaan met het noemen van de tijden en de aard van de onderdelen.

12.30 uur: 

Waterconcert Boxtel’s Harmonie op pontons bij de Zwaanse Brug.

14.00 uur: 

Afvaart deelnemers Dommeltheater ter hoogte van park Stapelen.

15.30 uur: 

Afterparty in de Deken de Wijsstraat met muzikale ondersteuning op 

het podium.

Bij de brug aan de Konijnshoolsedreef (ingang park Stapelen) wordt 

om 14.00 uur door watergraaf Erik de Ridder en een afvaardiging van 

het dagelijks bestuur van de gemeente Boxtel het startsein gegeven 

en komt de Dommelvloot met vijftien deelnemers in beweging om de 

finish bij de brug in de Mgr. Wilmerstraat te bereiken. Het spektakel 

staat garant voor naar schatting anderhalf uur vermakelijk Dom-

meltheater. Op verschillende, vaak gemarkeerde locaties langs de 

vaarroute kan het publiek vanaf de oevers het schouwspel volgen.

Onder het genot van een drankje en hapje, gelardeerd met een 

uitstekend stukje muziek blijft het aan de finish in de Deken de Wijs-

straat nog een poosje goed toeven en krijgt de vierde editie van het 

Dommeltheater een extra feestelijk verlengstuk. 

De praktijk heeft geleerd dat de massaal bezochte after-party op het 

grasveld bij de Dommel zowel deelnemers als toeschouwers in ver-

voering brengt. Ongetwijfeld gaat het dit jaar dezelfde kant op !

1918

De complete bemanning van het Dommeltheater verenigd op de Raapakker-
brug. Van links naar rechts: Piet van Oers, Femke Lagerweij, Gijs Wijdenes, 
Paul van Alphen, Cor van Geffen, Rob Margry, Albert Welling, Jan van Gemert, 
Marc de Laat, Patrick Nagtzaam, Ferdy Steger, Gijs van den Brand en Loek 
Schellekens.



ZONNEBOOT OP DE DOMMEL

Stralende opwarmer 
vooraf…
Als de talrijke toeschouwers zich ruim voor 14.00 uur aan de oevers 

van de Dommel hebben verzameld, hoeven zij zich niet blind te staren 

op een kale waterspiegel. Tussen het begin- en eindpunt van het 

Dommeltheater komen leerlingen van het Baanderherencollege (BHC) 

met hun zelfgebouwde boot op zonne-energie op de proppen.

Voor de groep studenten was het een uitdagende opdracht een boot 

met zonnepanelen te ontwerpen en bouwen, die daadwerkelijk bij 

wedstrijden kan worden ingezet, zoals de Young Solar Challenge. Het 

mooie van dit op zich al unieke schoolverhaal is, dat de presentatie 

van de zonneboot op de Dommelrivier ook nog eens beantwoordt 

aan het thema van de kleurrijke vloot. Immers, het ontwerpen en de 

productie van zo’n schip verliep niet zonder bloed, zweet en tranen… 

Behalve veel technische aspecten waren samenwerking en teambuil-

ding belangrijke leermomenten. Behalve met zonnepanelen is de boot 

uitgerust met een elektrische buitenboordmotor.

2120

Als er één docent is die niet raakt uitgepraat over het succes waar-

mee zijn leerlingen aan het werk zijn gegaan, is dat vakgroepleider 

bouwtechniek Rob Kouwenberg van het BHC. Hij vindt het fenomenaal 

hoe zijn leerlingen als een soort Formule 1-team hebben samenge-

werkt om met succes te kunnen deelnemen aan landelijke wedstrij-

den als de Young Solar Challenge. De zonneboot wordt ingezet op 

zowel de lange afstand als de sprint. Stuurmanskunst is een belang-

rijke factor voor de snelheid waarmee het schip over het water glijdt. 

Vanaf ongeveer 13.45 uur tot aan de start van het Dommeltheater 

presenteren de leerlingen van BHC hun zelf ontwikkelde zonneboot. 

De voorloper mag ongetwijfeld gezien worden.

Beeld van de Young Solar 
Challenge voor zonneboten. 
(Foto: Collectie 
Baanderherencollege).
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Water met een verhaal…

Waterschap De Dommel is de waterpartner in Midden-Brabant. Sa-

men met anderen werkt zij aan droge voeten, voldoende en schoon 

water. Bovendien draagt men actief bij aan een gezonde, mooie, 

veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving 

waarin u graag woont, werkt en recreëert.

Het stroomgebied van de Dommel is een prachtig, landschappelijk 

domein in de Meierij en Kempen. Een gebied om te genieten van 

water. Water waar iets te beleven valt, water met historie, water met 

een verhaal. Een verhaal wat vandaag wordt verteld door de varende 

kunstwerken van het Dommeltheater. Het startsein voor de kunstzinni-

ge vloot wordt op 22 september om 14.00 uur gegeven door de eerder 

dit jaar beëdigde watergraaf Erik de Ridder. Het Waterschap wenst u 

veel plezier bij de vierde editie van het Dommeltheater op de Dommel 

in Boxtel. 
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Reddingsbrigade ~Boxtel 
Onmisbaar

Voor de veiligheid van deelnemers en publiek is de inzet van de 

Reddingsbrigade Boxtel onmisbaar. Ook bij de vierde editie van de 

Dommelvloot houdt een afvaardiging van de brigade een stevig oogje 

in het zeil en treedt bij hachelijke situaties handelend op. Men werkt 

daarbij samen met leden van kanovereniging De Pagaai.

De organisatie van het evenement op de Dommel is zeer ingenomen 

met deze spontaan toegezegde waardevolle steun. De vereniging telt 

ongeveer 250 leden en stelt zich ten doel mensen te bekwamen in het 

redden van drenkelingen. Een kwalitatief hoge opleiding staat daar-

voor garant. De Boxtelse afdeling is aangesloten bij de Reddingsbri-

gade Nederland. Vanuit deze bond worden de examens afgenomen. 
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BLAASMUZIEK STARA SVESTKY

2. Klinkende bevrijdingsmars…
Enkele muzikanten van Boxtel’s Harmonie zorgen voor een pittige mu-

zikale noot tijdens de vierde editie van het Dommeltheater. Het negen 

leden tellende gezelschap is gerekruteerd uit de vroegere blaaskapel 

Die Zwetschgenbub’n, met oude gabbers als Pierre Robben en Willy 

van de Loo (foto 2017 Paul Deelen). Muzikaal leider van het gezel-

schap is Henk van Weert. Het blaasorkest luistert naar de naam Stara 

Svestky en speelt voornamelijk muziek uit het repertoire van de we-

reldberoemde Tsjechische blaaskapel Moravanka van Jan Slabak, die 

in de jaren negentig steevast op Paaszaterdag in Boxtel volle zalen 

trok in sportcomplex De Braken. Voor de muzikale opluistering van de 

Dommelvloot heeft men enkele speciale nummers geselecteerd. Ook 

het volkse genre van de zanger André Hazes zal vanaf de rivier klin-

ken. Het groepje muzikanten van Boxtel’s Harmonie komt maandelijks 

bij elkaar om oude tijden te laten herleven en heeft haar repertoire 

voor het Dommeltheater afgestemd op de bevrijding.  

CORNÉ DEN OUDEN

1. Dorpsomroeper 
Aankondiging Dommeltheater…
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SOLDAATJES RUKKEN OP

Krijgsmacht te water…
Voor de talrijke toeschouwers die het schouwspel op de Dommel 

volgen, is het van belang te weten dat na het derde vaartuig de 

eerste soldaatjes zich in de strijd mengen om de slag van Boxtel in 

1794 te verbeelden. De troepen flaneren tussen de grote boten en 

zijn een initiatief van Kunstlicht99. De plaatselijke kunste-

naarsvereniging presenteert zich in de laatste linies van de 

Dommelvloot. In de toelichting onder nummer 14 van het 

overzicht met de deelnemers leest men in kort bestek iets 

over het idee om een stukje historie tot leven te brengen. 

Veel kijk- en ontdekplezier !
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TONEELVERENIGING OK ST.- MICHIELSGESTEL

3. Oorlog en bevrijding…
Een brug slaan tussen de gemeenten St.-Michielsgestel en Boxtel. 

Dat is de intentie waarmee toneelvereniging Ons Kunstgenot uit de 

buurgemeente haar reprise beleeft in het Dommeltheater. Geïnspi-

reerd door de oorlogsjaren ’40-45’ komt de toneelgroep OK met een 

zelf ontwikkelde stalen baileybrug op de proppen. Van een soortgelij-

ke oeververbinding was destijds ook sprake in St.-Michielsgestel. De 

bevrijders waren daar toen verantwoordelijk voor. De presentatie op 

de Dommelrivier in Boxtel kent een dubbele bodem. Aan de voorkant 

van de twee drijvende pontons is de woelige oorlogsstrijd in beeld 

gebracht met karikaturen van soldaten en diverse attributen. Aan de 

andere kant heerst de vreugde om de bevrijding. Op de pontons krijgt 

het publiek een enerverende presentatie voorgeschoteld. De oorlog 

wordt hoor- en zichtbaar gemaakt middels geluidsfragmenten en spel. 

Aan het genot van veel kijkplezier koppelt de toneelvereniging heel 

toepasselijk de wens voor een vredige toekomst. Waarvan akte !

BUURTVROUWEN OMGEVING ZANDVLIET

4. Wassen in de Dommel…
De passie waarmee de buurtvrouwen uit de omgeving Zandvliet voor 

de derde keer aan het Dommeltheater deelnemen spreekt boekdelen. 

Bij de première van het spektakel in 2013 hebben zij - zoals men zelf 

laconiek beweert - de boot gemist. Het was bovendien een mogelijk-

heid om eerst de kat uit de boom te kijken. Met onverminderd veel 

plezier heeft men in de jaren daarna de Dommelvloot bemand. Voor 

de editie 2019 is de keuze gevallen op het verbeelden van de sociale 

functie van de wasvrouw, vroeger in een dorp als Boxtel. Dat daarbij 

rivier de Dommel een terugkerend ontmoetingspunt is, ligt voor 

de hand. Overigens heeft het sextet buurtvrouwen haar act in een 

modern jasje gegoten. Het zwoegende karakter wordt afgezet tegen 

de sociale functie van de wasvrouwen. Zij zoeken de verbinding met 

elkaar en hebben tijdens het verblijf aan en op de Dommel ontzettend 

veel lol met elkaar. Een stukje theater op het water zonder interactie 

met het publiek aan de kant.
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SCHRIJNDRAGERS

5. Ode aan de imkers…
Het leven van de bij gaat niet over rozen. Voor één potje honing moet 

het insect minstens een keer de aarde rondvliegen. Die geweldige 

inspanning bracht de groep Schrijndragers op het idee een ode te 

brengen aan de bijenteelt in het algemeen en het vak van imker in 

het bijzonder. Waar de bijenkoningin een prestatie van formaat moet 

leveren om haar volk in stand te houden, zo moet ook de imker alles 

uit de kast halen om een potje honing op tafel te brengen. Op beide 

fronten dus extra hard werken met bloed, zweet en tranen tot gevolg. 

Met schutsheilige Sint Ambrosius op de voorsteven van de boot wordt 

het hele proces van de imkerij in beeld gebracht. In dichtregels vertelt 

de patroon hoe het van nectar tot honing komt. Het ludiek uitgedoste 

sextet - Fons van Asten, Paul Baars, Jan en Frans Jaartsveld en Bart 

Ninaber Van Eyben - heeft in de vorige edities van het Dommeltheater 

bewezen het publiek verrassend te kunnen boeien met slim uitge-

werkte ideeën. Voor de artistieke steun bij de ontplooiing van het 

vierde project tekenden Kaatje van Asten en Anske Doevendans.  

FANVARE ESCH

6. Overbruggen…
In de beeldende kunst is de brug al eeuwenlang een belangrijke inspi-

ratiebron. Het is een fysieke maar ook een psychologische verbinder. 

Zeker door zijn monumentale en sculpturale aanwezigheid in het 

huidige landschap vormt de brug vaak het markeringspunt van zijn di-

recte omgeving. Maar wat gebeurt er als je aan de waterkant staat en 

er komt een brug voorbijdrijven...? De brug wordt dan een beeld, een 

ding dat loskomt van zijn huidige betekenis. Dan is er ruimte voor een 

meer poëtische benadering, hetgeen de aanschouwer de ruimte biedt 

om er anders naar te kijken en te luisteren. De Fanvare uit het naburi-

ge dorp Esch laat een brug aan het publiek voorbijvaren die mee gaat 

in de stroming van de Dommel en met muzikale klanken ondersteund 

wordt door leden van het Essche muziekgezelschap. Gedurende de 

korte tocht zal de brug meerdere keren van gedaante veranderen om 

op spectaculaire wijze zijn obstakels te kunnen overbruggen en op 

het juiste moment de aftocht te blazen. Alles stroomt en alles is aan 

verandering onderhevig…
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KUNSTSTICHTING BOXTEL

7. Kunst op Stapel…
Met haar deelname aan de vierde Dommelvloot laat de Kunststichting 

Boxtel een artistieke trilogie zien. De stichting verwoordt de drijfveer 

om aan het succesvolle project ‘Kunst op Stapel’ nog meer kunste-

naars te verbinden. ,,Wij wachten als kunststichting op toestemming 

de volgende tentoonstelling te mogen organiseren in de schitterende 

omgeving van kasteelpark Stapelen.’’ Daarvoor is geld nodig en bij 

het ontleden van die puzzel naar succes legde men al gauw een 

koppeling met de ezel die gouden munten produceert. De meeste 

mensen denken dat een ezel dom en koppig is. Het tegendeel is 

waar; ze zijn juist slim, trouw en onvermoeibaar. Op de ponton van de 

Kunststichting ziet het publiek een ezel voorbijtrekken die voor veel 

gouden munten zorgt. In dat tafereel staart het elastische dier met 

argusogen naar het vermogensvolle kasteel en de ideeën-bus. Op het 

drijvende platform worden bloed, zweet en tranen gelaten, de kunst is 

al zwemmend in de mallemolen van het publieke bestaan terechtge-

komen. Wie heeft nieuwe inzichten om de ideeën-bus te vullen? Wie 

bouwt het ezelsbruggetje naar geld en toestemming voor de volgende 

kunstexpositie ’Kunst op Stapel’ ? 

GEMEENTE PEER BELGIË

8. Stadshymne ’Song of Hope’
Waar de Dommel ontspringt, daar wordt gecreëerd. In 2017 bestond 

de Belgische stad Peer 650 jaar. Enkele jaren eerder startte de 

Peerse dirigent Kevin Houben met het schrijven van de compositie 

van de Stadssymfonie. Een werk waar de rijke geschiedenis van 

Peer in verwerkt is. Uit de veertig minuten durende symfonie worden 

de laatste drie minuten gebruikt om een officieel Peers volkslied te 

vormen, de stadshymne ’Song of Hope’. Deze verheven lofzang werd 

gedurende het feestjaar door verschillende verenigingen en artiesten 

gebracht om de stad in de kijker te zetten. Tijdens het Dommeltheater 

speelt Cedric Honings, een jonge klassieke gitarist uit Peer, deze 

stadshymne voor het publiek. Hij won diverse prestigieuze prijzen en 

studiebeurzen, gaf solorecitals en trad als solist op met verschillende 

orkesten in binnen- en buitenland. Cedric Honings wordt bijgestaan 

door danseres Michelle Roest. De stadshymne gaf haar direct veel 

inspiratie om de gevoelens van hoop en solidariteit om te zetten naar 

een veelzijdige en gevarieerde dans.
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KAMERKOOR RATATOUILLE

9. Waakzame stemverheffing…
Met een luchtige verwijzing naar de flowerpower-tijd komt kamerkoor 

Ratatouille op de proppen. Geen onbekend gezelschap voor de orga-

nisatie van het Dommeltheater, die de rivier dit jaar koppelt aan de be-

vrijding van Nederland 75 jaar geleden. Het koor geeft een toekomstge-

richte pro-actieve invulling aan het vaar-thema. We moeten niet meer 

strijden tegen de Dommel, maar juist meebewegen en ruimte geven 

aan het water. Tegelijkertijd kunnen dan prachtige gebieden ontstaan 

voor natuur, recreatie en natuurrijke landbouw. We moeten waakzaam 

blijven voor ideologieën die ten grondslag liggen aan simpele populis-

tische oplossingen, gebaseerd op onderbuikgevoelens. Daaruit kwam 

ook het regime voort, waarvan we 75 jaar geleden bevrijd moesten 

worden. Met haar act geeft Ratatouille een duidelijke richting aan. 

Flowerpower als uitdrukking van ruimte geven aan water/natuur én als 

uiting van protest tegen een oorlogszuchtige ideologie. Het lied ’Simple 

Song of Freedom’ past en klinkt uitstekend bij het bloem- en kleurrijke 

geheel waarmee het koor vocaal over de Dommel glijdt.  

’t ROOIS THEATER MEIERIJSTAD

10. Kringloop Circle of Life…
De medewerkers van de drijvende kringloopwinkel waarmee ’t 

Roois Theater zich voor de tweede maal tijdens het Dommeltheater 

presenteert, sparen kosten nog moeite om het ecosysteem van de 

Dommel weer zijn natuurlijke gang te laten gaan. Als geen ander kent 

regisseur Harrie van den Brand zijn pottenkijkers. Met kracht van 

overtuiging beweert hij dat alles wat niet op de bodem van de rivier 

hoort, vakkundig wordt opgevist en voor een woekerprijs aangeboden 

aan de nieuwsgierige bezoekers van de spectaculaire Dommelvloot 

in Boxtel.  Met bloed, zweet en tranen zorgen de gedreven verkopers 

voor het behoud van ’The Circle of Life’ en voor een tweede kans 

voor iedere vondst. Wat dacht u bijvoorbeeld van het kunstgebit van 

Napoleon of de eerste luier van de burgemeester…?  Al dit soort 

historische pracht en praal van onschatbare waarde, is te verkrijgen 

in de kringloopwinkel. Wees er snel bij, want op is op en weg is weg !
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EINDHOVEN IN DUPLO

12. Zwanendans op Dommel…
Hoe slim, onhandig, mooi, creatief, muzikaal, eigenzinnig, sportief of 

verlegen je ook bent: je wordt groot op ’t Eckart. Op de school voor 

mavo, havo en vwo in het stadsdeel Woensel van de lichtstad Eindho-

ven ontdek je waar je talenten liggen en hoe je deze kunt ontwikkelen. 

Hoe creatief men op ’t Eckart bezig is, wordt vanmiddag uitgebeeld 

op de Dommel in Boxtel. Vanuit het thema ’Bloed, zweet en tranen’ 

is men aan de slag gegaan en stelde men ’de zwaan’ centraal. De 

grote vogel met zijn lange hals en krachtige vleugels staat symbool 

voor de schoonheid van de natuur. De zwaan als onderdeel van de 

Dommelvloot is gemaakt van onder andere afvalproducten en sleept 

plastic en ander afval met zich mee door het water. Het zinnebeeld 

van de vervuiling van de natuur. Drie jonge talentvolle dansers van 

het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven vertolken dit verhaal met 

abstracte bewegingen op meeslepende muziek. Vervuiling, pijn, hoop 

en verandering… De jeugd van nu, onze toekomst… het vertrouwen.
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COR VAN GEFFEN EN MARC DE LAAT

11. Uit de hoge hoed…
Hij staat bekend als een geliefd podiumartiest. Pantomimespeler Cor 

van Geffen uit Boxtel heeft in het verleden heel wat theaters afgereisd 

om te laten zien hoe je zonder woorden een voorstelling vol komische 

sketches en dwaze fratsen ten tonele kunt voeren. Met zijn deelname 

aan het Dommeltheater maakt hij zijn waterdebuut en riep daarbij 

de helpende hand in van Marc de Laat. ,,Met onze creatie willen wij 

de aandacht vestigen op de grote diversiteit die Podium Boxtel in 

het nieuwe theaterseizoen 2019-2020 uit haar hoed tovert.’’ Aan het 

publiek trekt een vlot voorbij met een hoge hoed en een houten paard. 

De acteur op het paard is voorzien van een omvangrijke megafoon, 

waarmee hij het publiek duidelijk maakt welke artiesten het komende 

theaterseizoen in Podium Boxtel voor het voetlicht treden. Een van die 

beoefenaars der schone kunsten is Cor van Geffen, die ultimo oktober 

in zijn eigen dorp op de planken staat met een unieke voorstelling. Het 

laat zich raden wie met een pittige roffel uit de hoge zije ontwaakt… 

Geniet van een prachtig stukje Dommeltheater.
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BASISSCHOOL DE SPELELIER

13. Verbinding cruciaal…
Als het om evenementen gaat die de gemeenschap dienen, komt 

basisschool De Spelelier niet zelden over de brug. Ook bij de vierde 

editie van het Dommeltheater ontbreekt de school niet en laat zien dat 

met kunst en cultuur veel te bereiken valt. Bij het ontwerpen van het 

profiel voor de vaartocht lag de prioriteit op de verbindende factor van 

zowel schoolleiding, kinderen als ouders. Op die manier tracht men 

ook de gemeenschap om ons heen te betrekken bij culturele happe-

nings. Voor de artistieke begeleiding van het project vond men ouder 

Teun de Vries bereid de helpende hand toe te steken. Bij het uitdragen 

van het Dommelthema 2019 raakte men geïnspireerd door de historie 

van Boxtel. Tijdens de oorlog ’40-’45 werden alle bruggen in het dorp 

platgebombardeerd, waardoor veel families uit elkaar werden gedre-

ven. De hereniging daarvan staat centraal in de presentatie tijdens de 

Dommelvloot. Aandoenlijk is de ontmoeting van twee kinderen midden 

op de brug. Vanaf de oevers ervaart de kijker zelf hoe belangrijk het 

aspect verbinding is. Veel kijk- en ontdekplezier !
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KUNSTENAARSVERENIGING KUNSTLICHT99

14. Slag om Boxtel…
Bij de slag om Boxtel in 1794 kwamen 10.000 soldaten in het geweer. 

Uit die tijd en in deze omgeving dateert ook de bijnaam Tommy voor 

Britse soldaten. Voldoende aanleiding voor de lokale kunstenaarsver-

eniging Kunstlicht99 om een stukje historie tot leven te brengen. Mar-

jolein Krijger en Jan de Hoogh staan voor de vierde keer aan de basis 

van een speelse presentatie tijdens het Dommeltheater. Vanuit een 

bescheiden vaartuigje sturen zij een paar honderd zelfstandig drij-

vende soldaatjes op pad, die een verbindende factor vormen tussen 

alle grote boten. Wat er gebeurt, is aan het peloton soldaatjes zelf. 

Blijven ze overeind of sneuvelen ze vroegtijdig ? Het hoort allemaal bij 

het spel, waarmee de historische slag om Boxtel op rivier de Dommel 

wordt verbeeld. Ook interactie met het publiek is niet ondenkbaar. Met 

het uitdelen van vlaggetjes kunnen de kijkers aan de kant het legioen 

soldaatjes aanmoedigen. Als uiteindelijk de vredesduif aan de ogen 

van de toeschouwers voorbij is getrokken, gaat de aandacht van de 

kijkers uit naar de volgende deelnemer aan het Dommeltheater.
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TEEJATERGROEP ORION LENNISHEUVEL

15. Vrijheid, toen en nu…
Ieder jaar vieren we de vrijheid. De vrijheid waar zo hard voor 

gestreden is. De vrijheid waar we nu soms ook in kunnen verdrinken. 

Het toneelspel van Teejatergroep Orion uit Lennisheuvel richt zich 

enerzijds op de vrijheid van de mens en tracht daarmee tevens tot 

uiting te brengen hoe we samenleven in de maatschappij. Na jaren 

van onderdrukking was men in ’45 blij weer vrij te zijn. Maar wat 

betekent die vrijheid in de huidige tijd ? Wat heeft het ons gebracht en 

hoe gaan we ermee om ? Welke sociale armoede kennen we nu ? Het 

individualisme, iedereen in de eigen wereld en de invloed van social 

media staan in schril contrast met de samenleving toen. Wederom 

’bevechten’ wij elkaar. Juist deze contradictie in de wereld tracht 

Teejatergroep Orion voor te leggen aan het publiek. Welke vrijheid 

hebben we bevochten en gewonnen en wat doen wij hier nu mee ? 

Het gezelschap drijft voorbij op een levende tijdlijn. Vrijheid, toen en 

nu !

KONING WILLEM I COLLEGE DEN BOSCH

16. Eigentijdse fabriek…
Langs de oevers van de Dommel van het Belgische Peer tot voorbij de 

stad ’s-Hertogenbosch ontstond bedrijvigheid zoals die van houtzage-

rijen, papierfabrieken, wasserijen en bierbrouwerijen. De studenten 

van de Theateropleiding van de Academie Media, Art & Performance 

en Impresariaat Sterk van het Koning Willem I College in de Bra-

bantse hoofdstad lieten zich voor hun vaartuig inspireren door deze 

productiviteit. Het bloed, zweet en tranen van de werkende mensen 

tussen stoomketels, drijfstangen en raderen. Ook was de film Modern 

Times uit 1936 van Charles Chaplin een belangrijke inspiratiebron. 

De studenten zien een verband met de huidige opmars van robots. 

Want nog meer dan vroeger wordt veel werk overgenomen door deze 

fascinerende apparaten. In hoeverre blijven wij als mensen nog de 

baas over die robots? We zien op het vaartuig een eigentijdse fabriek. 

Een menselijke productielijn waarin de werknemers zelf robots zijn 

geworden. Houden zij het vol? Hun baas probeert in ieder geval de 

machine koste wat kost aan de praat te houden… De choreografie is 

in handen van Els Roemer; de regie voert Jan van Gemert. 
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CORNÉ DEN OUDEN

17. Dorpsomroeper 
Afsluiting Dommeltheater…

Het Dommeltheater in Boxtel is een initiatief van de gelijknamige 
stichting, die in 2013 de ouverture beleefde van de tweejaarlijkse 
Dommelvloot.
Organisatie en inhoudelijke voorbereiding:
Paul van Alphen, Rob Margry, Femke Lagerweij, Albert Welling
Technische commissie:
Gijs Wijdenes, Gijs van den Brand, Patrick Nagtzaam, 
Loek Schellekens
Artistieke begeleiding:
Ferdy Steger, Jan van Gemert, Cor van Geffen, Marc de Laat en 
ondersteuning van diverse kunstenaars
Communicatie en grafische vormgeving:
Ferdy Steger, Het Communicatieplein
Redactie en fotografie:
Piet van Oers
Ontwerp logo Dommeltheater:
Joep van de Sande
Drukwerk:
Drukkerij Tielen, Boxtel
Vrijwilligers:
De organisatie van het Dommeltheater weet zich gesteund door de 
belangeloze medewerking van tal van vrijwilligers, waarvoor dank !
Leden van de Boxtelse Reddingsbrigade zorgen voor de veiligheid op 
en langs het water. De helpende hand wordt daarbij uitgestoken door 
leden van kanovereniging De Pagaai.    
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