OEFENING KWEEKT KUNST
door Kees de Koning
De opvoering van een toneelstuk ten bate van de armen was in februari
1870 aanleiding om in Oud-Vossemeer een rederijkerskamer op te
richten. Deze was bedoeld om genoegen, ontwikkeling en beschaving
te bevorderen. Dat gebeurde met lezingen, spreekbeurten, voordrachten
en toneel. Rederijkerskamer Eendracht bestaat 145 jaar later nog altijd,
maar dan uitsluitend als toneelvereniging.
Overal in ons land zijn in de loop van de negentiende eeuw rederijkerskamers
ontstaan (en de meeste ook weer verdwenen). Het fenomeen is echter veel
ouder, het dateert uit de middeleeuwen. In het huidige België kwamen
rederijkerskamers, of kamers van rhetorike, op in de veertiende eeuw, naar
Frans voorbeeld. Het doel ervan was literatuur (poëzie en toneel) te
beoefenen. Onderling organiseerden ze wedstrijden, die (land)juwelen,
hagespelen en refreinfeesten werden genoemd.
De Middelburgse kamer Bloemken Jesse is waarschijnlijk in 1430 opgericht en
zou daarmee de oudste Nederlandse rederijkerskamer zijn geweest. Adriaen
Valerius (ca. 1570-1625), bekend van zijn geschiedkundige werk
Nederlandsche gedenck-clanck met daarin ook 76 liederen, was in het begin
van de zeventiende eeuw lid van de Veerse kamer de Missende Scholieren.
De rederijkerskamers leverden hun aandeel in de organisatie van plechtige
gebeurtenissen en feesten. In hun teksten schuwden rederijkers de kritiek niet,
vooral in het begin van de Reformatie. Elckerlijc en Mariken van Nieumeghen
zijn voorbeelden van rederijkerstoneel. Vanaf de tweede helft van de zestiende
eeuw traden onder invloed van de renaissance vernieuwingen op in de
schrijfstijl. Vanaf het begin van de zeventiende eeuw ontstond een negatiever
beeld van deze literaire gezelschappen. De uitdrukking ‘rederijkers
kannenkijkers’, wat betekent drinkebroers, verwijst daar naar. Hun rol in de
samenleving werd steeds minder belangrijk en mede door het opkomende
calvinisme verdwenen de meeste rederijkerskamers uiteindelijk.
Anno 2015 loopt een wetenschappelijk onderzoek naar de maatschappelijke
betekenis van het Zeeuwse rederijkersleven en de artistieke aspecten van de
Zeeuwse rederijkersliteratuur.
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Grote misbruicken
Ook in Thoolse archieven zijn sporen te vinden van de rederijkers.
In de jaren 1552-1557 zijn de kerk en de Rhetorycke van Scherpenisse voor het
Hof van Holland en Zeeland in een proces verwikkeld over een stuk grond.
Een halve eeuw later, in de periode 1607-1612, probeert de kerkenraad de
rederijkerskamer te beletten om een openbaar schouwspel te houden op de
dag van de avondmaalsviering. Er zijn namelijk lidmaten die vanwege dat spel
wegblijven van het avondmaal. Cornelis Logierse, Hans de Cuiper, Adriaen
Cornelisse Deep, Hubrecht Jansse Schram en Abram Colen worden daarover
door de kerkenraad aangesproken, overmits de grote misbruicken ende ongeregeltheden
die darin geplecht worden.
De classis Tholen van de Nederduits gereformeerde kerk spreekt in 1594 over
klachten van grote ‘disordre’ als gevolg van opgevoerde toneelstukken. De
predikanten van zowel Scherpenisse als Sint-Maartensdijk zullen er de gravin
van Buren (Maria van Nassau, die vrouwe was van beide Thoolse dorpen) op
aanspreken. Ook wordt afgesproken dat ieder de volgende vergadering laat
weten welke schadelijke stukken er gespeeld worden. Een halve eeuw later, in
1641, spreekt de kerkenraad van Sint-Maartensdijk over Esias Jansen, die zich
‘seer schandelijke hadde vergrepen in Retoriccamer’.
In Poortvliet is er in 1597 een ‘camer van Rethorica’. Daaraan wordt door de
erfgenamen van het overleden lid Neelken Huijbrechts een doodschuld van
twee stuivers betaald. De doodschuld was een schuld die elk nieuw lid op zich
nam en waarvan de betaling meestal tot aan de dood uitgesteld werd.
Datzelfde jaar moest Anthoni Leysz, als prince (het hoofd) van de camer van
rhetorica in Tholen, de door het stadsbestuur verleende keur inleveren. Er
mochten geen vergaderingen meer worden gehouden. Ook de knape, Cornelis
Breyel, werd verboden de leden nog voor bijeenkomsten samen te roepen.
Waarschijnlijk betekende het een overwinning voor de predikanten van de
classis, die meerdere malen hun bezwaren tegen het voortbestaan van deze
oude culturele instelling kenbaar hadden gemaakt. In 1614 verzochten de
rederijkers hun kamer weer te mogen oprichten ende sij oeffenen in aller sedicheyt
ende stellicheyt. Het stadsbestuur besloot te onderzoeken hoe de opstelling van
andere Zeeuwse steden was.
In Sint-Annaland was Lonis Cornelis in 1607 en 1608 prince van de Camer
van Rethorika, en trad als zodanig op in een geschil.
In 1609 bogen de ambachtsheren van Oud-Vossemeer zich over een verzoek
tot het mogen voortzetten van een zelfde instelling. De kamer voerde de naam
De drie koornairen, of Tcoren Bloeyt. De heren bepaalden dat toneelstukken
vooraf aan de baljuw voorgelegd moesten worden ter goedkeuring. Verder
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mochten de rederijkers in hun geschriften geen ‘smadige, schimmige, vuyle
ende onneerlycke’ woorden bezigen en moesten in hun spelen de religie en het
bestuur ontzien.
Van meerdere rederijkerskamers zijn wapenschilden, of blazoenen, bewaard
gebleven. Ze hebben een ruitvorm en zijn aan weerskanten beschilderd.
Dat van Sint-Annaland vermeldt het jaartal 1591 en de zinspreuk Altyt bet
groeyende, alsmede het wapen van ambachtsheer Karel van Bourgondië en
een afbeelding van Sint Anna te Drieën. Op het bord van Westkerke staan een
goede en een slechte herder afgebeeld, alsmede het wapen van de heerlijkheid.
Beide hangen in het oude stadhuis in Tholen. Dat van Vossemeer is in het
ambachtsherenhuis. Het toont Sint Jan met het jaartal 1612 en op de
achterzijde korenaren.
Ook van Poortvliet waren er in de jaren twintig van de vorige eeuw
rederijkersborden. Het Zeeuwsch Genootschap had een exemplaar met het
jaartal 1580 en de naam Uut rechter minne. En in het gemeentehuis hing een
bord met hetzelfde devies, het jaartal 1549 en een afbeelding van Sint
Catharina, alsmede de Latijnse spreuk ‘nec spes nec metu’ (noch hoop noch
vrees).

Rederijkerskamer Sint-Annaland.
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Westkerke

Dertig leden
Belangstelling voor toneelspel en voordrachtskunst bleef bestaan en dat leidde
er in de negentiende eeuw toe, dat opnieuw rederijkersgezelschappen
ontstonden. In Oud-Vossemeer gaven enkele personen op 11 februari 1870
een toneelvoorstelling. De baten die dat opleverde, waren bestemd voor de
armen van de drie plaatselijke kerken.
Het spel viel dermate in de smaak, dat drie dagen later een aantal inwoners
samen kwam om te praten over het oprichten van een vereniging ‘welke door
mondelinge voordrachten en toneelvoorstellingen onderling genoegen en
beschaving tracht te bevorderen’. Gemeentesecretaris Adriaan de Graaff, die
de bijeenkomst leidde, verwees naar de rederijkerskamer die al in 1609 in het
dorp bestond. Alle 26 aanwezigen gaven zich op als lid, en ook vier personen
die niet aanwezig konden zijn, werden als lid aangemeld. Vervolgens werd een
bestuur gekozen, bestaande uit voorzitter Adriaan de Graaff, vicevoorzitter
Jeremias van As, secretaris Cornelis Schilleman en penningmeester Johannis
Anthonie Roggeband. Als bode werd F. Engelvaart benoemd. Hij moest de
convocaties voor de vergaderingen bezorgen, de contributie innen, toegelaten
leden van hun benoeming op de hoogte brengen en verdere opdrachten van
het bestuur in het belang van de vereniging uitvoeren. De bode was geen lid
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en kreeg voor zijn werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding van vijf gulden.
Dat bedrag is al na een jaar verdubbeld.
Tijdens de eerste vergadering, op 15 maart 1870, werden voor het
rederijkersgezelschap met algemene stemmen de naam Eendracht en de
zinspreuk Oefening kweekt kunst vastgesteld. Uit het reglement dat die avond
eveneens werd vastgesteld, blijkt de werkwijze van de vereniging. In de
periode oktober tot en met maart was er maandelijks ‘op de dagen die het
kortst bij, of op volle maan vallen’ een vergadering die duurde van zes tot tien
uur. Elke vergadering was er iemand die een ‘leesbeurt’ had en daarvoor iets
voorbereidde. Was er tijd over, dan kon ieder die dat wilde (het werd aan het
begin van de avond gevraagd) een bijdrage leveren. Op de vergadering van 15
maart gebeurde dat ook al. In de notulen is vastgelegd dat de eerste die dat
deed, M. Kievit was. Dit zal hulponderwijzer Marinus Kievit zijn geweest.
Zijn bijdrage was getiteld ‘Hans Noord’.
Lid worden kon op voordracht van een bestaand lid. Om aangenomen te
worden, moest minstens driekwart van de aanwezige leden hiermee
instemmen. De contributie was een gulden per jaar. Ook konden de leden
vrouwen vanaf 14 jaar en zoons van 14 tot 18 jaar als introducé meebrengen
naar de vergadering. De zoons konden daarop als lid worden voorgedragen.
Mannen vanaf 18 jaar konden slechts één keer introducé zijn. Hoewel het er
niet met zoveel woorden staat, blijkt uit deze regels dat alleen mannen lid
konden zijn van Eendracht. Tot wanneer dat zo is gebleven, is niet duidelijk.
Ieder lid had het recht een lezing of bijdrage te leveren, of mee te doen aan
een toneelvoorstelling. Maar men was het niet verplicht. Voorstellingen op de
vergaderavonden waren alleen voor de leden en hun introducés toegankelijk.
Daarnaast konden de leden publieke voorstellingen geven voor de armen of
een ander goed doel. Bijvoorbeeld is in 1873 ruim 34 gulden geschonken aan
een hulpcomité dat de gezinnen ondersteunde van twee Vlissingse schepen
die, met een lading steenkolen onderweg uit Engeland, in een storm waren
vergaan op de Noordzee en waarbij twaalf zeelieden het leven lieten.
Voordrachten mochten niet strijdig zijn met de zedelijkheid, niet kwetsend
voor het godsdienstig gevoel en niet beledigend voor iemand. Wie zich daar
niet aan hield, kon het lidmaatschap verliezen.
Jubileum Willem III
Het gezelschap, dat in het oprichtingsjaar groeide naar 49 leden, hield de
bijeenkomsten in herberg Hof van Holland van F.J. Ampt. Het betaalde zes
gulden voor het gebruik van de zaal. Al in december 1870 was er een
toneelavond voor de leden en in februari van het volgende jaar een tweede.
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Voor de eerste voorstelling werden 45 toegangskaartjes á 50 cent verkocht aan
introducés, voor de tweede 147 kaartjes. Welke stukken werden opgevoerd, is
niet in de notulen vastgelegd.
Dat eerste jaar bedroegen de ontvangsten 152,30 gulden en de uitgaven 118,50
gulden, zodat er een batig saldo was van 33,80 gulden. Er werden onder meer
coulissen gemaakt, een katheder geschilderd en kandelabers aangeschaft voor
de verlichting.

Eerste aankondiging van een voorstelling in de Zierikzeesche Nieuwsbode, 1872.

In 1872 werd uit de kas tien gulden betaald voor de onkosten (lees: verteer)
tijdens de repetities van de leden die aan een toneelvoorstelling meewerkten.
En weer een jaar later werd besloten om de toneelavond uit te breiden met
muziek en bal. In 1881 is daarvoor 30 gulden betaald aan een stafmuzikant,
een militair van het in Bergen op Zoom gelegerde regiment. Ook werd toen
voor de toneelvoorstelling patent betaald aan de rijksbelastingontvanger.
De vereniging ontplooide ook andere initiatieven in het dorp. Zo nam ze het
voortouw voor de viering van het zilveren regeringsjubileum van koning
Willem III. Hoe dat Oranjefeest op 13 mei 1874 verliep, is niet overgeleverd.
Vijf maanden eerder was voor de organisatie ervan een commissie aangesteld
bestaande uit J. van As, F. Ampt, D. Rombouts, G. Douw, A. de Graaff en
J.A. Roggeband.
In november 1875 ging bode W. den Engelsman er vandoor met het grootste
gedeelte van de geïnde contributie. Aanvankelijk werd tevergeefs naar hem
gezocht, maar in december was er een rechtszaak in Zierikzee en het volgende
jaar zat de dader vast in de strafgevangenis te Goes. Direct gevolg van deze
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kwestie was dat de nieuwe bode, M. den Engelsman, bij zijn benoeming een
borg moest betalen van 40 gulden.
Bij toneelvoorstellingen werden commissarissen benoemd om toe te zien op
een ordelijk verloop van de avond. Dat dit nodig kon zijn, bleek in 1877. Toen
werd iemand die zich tijdens een voorstelling had misdragen, geschrapt als lid.
Het bestuur kreeg naar aanleiding daarvan de bevoegdheid om dergelijke leden
voor een bepaalde tijd te schorsen. In 1881 boog zich zelfs een speciale
commissie over het handhaven van de orde tijdens de voorstellingen.
Het tienjarig bestaan werd in 1880 op bescheiden wijze gevierd, gezien de
minder rooskleurige financiële toestand van de vereniging. In de
maartvergadering was de zang- en muziekvereniging uitgenodigd om een
bijdrage te leveren. Een aantal leden deed het bestuur een voorzittershamer
cadeau, zodat voortaan daarmee de bijeenkomsten geopend konden worden in
plaats van met de tot dan toe gebruikelijke schel.

Rederijkerskamer Eendracht omstreeks 1905/1907.

Reorganiseren
In de jaren daarna werden geregeld toneelvoorstellingen uitgesteld in verband
met de slechte tijdsomstandigheden. Tussen 1878 en 1895 werd met name de
landbouw getroffen door dalende prijzen, het gevolg van een groeiende
import van graan uit de Verenigde Staten. In 1887 voerden enkele leden twee
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stukjes op tijdens een gewone ledenavond. ‘Trouw bijgestaan door een paar
dames’, vermelden de notulen. De opkomst op de ledenavonden liep terug, in
1888 meldden zich zelfs te weinig liefhebbers voor het verzorgen van de
maandelijkse bijdrage. Datzelfde jaar is een toneelcommissie benoemd, die het
bestuur hielp bij het regelen van de voorstellingen. In november 1886 was
voorzitter Adriaan de Graaff overleden, die de vereniging vanaf de oprichting
had geleid. Als opvolger werd zijn zoon Gerrit J. de Graaff gekozen. In de
jaren daarna bleef de financiële situatie een terugkerend aandachtspunt, maar
wel werd het zilveren jubileum onder grote belangstelling gevierd.
In de nieuwe eeuw, maart 1901, werd de toekomst van het
rederijkersgezelschap besproken. Het bestuur wilde weten of geprobeerd
moest worden om te reorganiseren. Dat doet vermoeden dat het minder
rooskleurig gesteld was met de inbreng van de leden. Maar zij besloten om
alles bij het oude te laten. Drie jaar later kwam in de maartvergadering zelfs de
opmerking of het niet beter zou zijn om Eendracht maar op te heffen. Er
werd toen besloten om niet langer maandelijks te vergaderen, maar minimaal
drie keer per seizoen. In 1902 ging de toneelvoorstelling niet door omdat
meerdere spelers slachtoffer waren van de griepepidemie die toen heerste. De
opkomst bij de vergaderingen, en de bereidheid om een lezing of voordracht
te verzorgen, liet in de jaren hierna te wensen over. Toch bleef de uitkomst
van een discussie over de toekomst, gevoerd in 1909, dezelfde als acht jaar
eerder: de leden lieten alles bij het oude.
Door het ontbreken van notulen is niet duidelijk wanneer de maandelijkse
bijeenkomsten zijn gestopt en er alleen nog toneelvoorstellingen zijn gegeven.
Bij het veertigjarig bestaan in 1910 was nog sprake van het geven van lezingen,
en in de jaren van de Eerste Wereldoorlog is zelfs een voordrachtwedstrijd
gehouden. In de jaren twintig trad bij gelegenheid een humorist of
voordrachtkunstenaar op, of werd een bioscoopavond georganiseerd. Dat
duidt er op dat op dat moment de leden zelf geen voordrachten meer
verzorgden. Toneelavonden waren er in het voorjaar van 1914 nog twee,
maar het volgende jaar werd besloten om in verband met de
oorlogsomstandigheden (militairen gemobiliseerd en opvang van Belgische
vluchtelingen) geen uitvoering te geven. In 1917 en 1918 werd wél gespeeld en
in januari 1919 stonden twee stukken op het programma; voor de pauze een
dramatische schets en erna een blijspel in vier bedrijven.
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Aankondiging voorstelling 1919 in de Ierseksche en Thoolsche Courant.

Dat in de eerste helft van de jaren dertig evenmin toneelvoorstellingen
plaatsvonden, had een andere oorzaak. In de ambtsperiode van burgemeester
J.G. Hamer (april 1930-maart 1934) gaf de gemeente geen verlenging van het
sluitingsuur (10 uur) bij openbare uitvoeringen met bal na.
Muziekuitvoeringen begonnen daardoor soms al om half vijf ‘s middags.
Eendracht koos daar niet voor, maar lag enkele jaren volledig stil. Als gevolg
daarvan was het ledental eind 1934 naar 24 gedaald. Op 6 december legde het
bestuur de leden voor of tot liquidatie van de vereniging overgegaan moest
worden. Besloten werd om nog één poging te doen tot het geven van een
uitvoering. Voorzitter Gerrit W.J. de Graaff legde zijn functie neer, hij werd
opgevolgd door vicevoorzitter Dig J. Ampt. Als nieuwe bestuursleden werden
gekozen: vicevoorzitter Kees Gebraad, secretaris Chris Boot en
penningmeester Tonis Hage. Binnen drie maanden telde het
rederijkersgezelschap 64 leden, in februari werd het blijspel ‘Haar andere man’
opgevoerd. Eind dat jaar bleek ook het kastekort van ongeveer 35 gulden te
zijn weggewerkt.
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Rederijkerskamer Eendracht omstreeks 1920/1930.
Rondom het echtpaar Lindhout, op de voorgrond, staan v.l.n.r. mevr. J.H. Ridderhof-Lindhout,
E.C. de Wilde, mevr. N.C. de Wilde-Bevelander, M. de Wilde, D.G. de Wilde, mevr. M.J.
Ridderhof-van Liere, C.M. Ridderhof en H.C. Ridderhof.

Kultuurkamer
In januari 1940 hield Eendracht nog een soiree in zaal Ampt (Hof van
Holland), met opvoering van het blijspel ‘Een groote nul’. Na het uitbreken
van de oorlog was het gedaan. Opnieuw lag de vereniging gedwongen stil,
want ze wilde niet aansluiten bij de Nederlandsche Kultuurkamer van de
nazi’s. Na de bevrijding organiseerde het bestuur eind december 1945 al weer
een toneeluitvoering. De viering van het 75-jarige bestaan (februari 1945)
werd een jaar uitgesteld. De bijeenkomst werd geopend met het zingen van
het Wilhelmus. De secretaris bracht hulde aan voorzitter D. Ampt, die al meer
dan een halve eeuw lid was van de vereniging en in het bestuur alle functies al
had bekleed. Daarna gaf hij een ‘terugblik in vogelvlucht’ over Eendracht,
samengesteld door het echtpaar Dubois-de Meijer. Het was de laatste keer dat
de familie Ampt als gastheer optrad voor het rederijkersgezelschap, want ze
had het etablissement verkocht aan de heer Lagaaij.
Hoewel er jaarlijks een uitvoering werd gegeven, blijkt uit de notulen van de
jaarvergadering van 1959 dat elke keer weer een probleem was om voldoende
mensen te vinden voor het vervullen van de rollen. Er was daarom contact
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geweest met de rederijkerskamer uit Tholen, maar dat liep op niets uit.
Publieke belangstelling voor de uitvoeringen was er in deze jaren meer dan
voldoende, zodat twee avonden werd gespeeld om iedereen te kunnen
plezieren. Ook buiten Oud-Vossemeer werden optredens gegeven, onder
meer voor de muziekvereniging in Tholen en de buurtvereniging in Poortvliet.
Het honderdjarig bestaan in 1970 is gevierd met een feestelijke avond, waar
eigen leden stukjes verzorgden en een goochelaar optrad. Het bestuur bestond
op dat moment uit voorzitter Adrie van Engelen, secretaris Toon de Rijke,
penningmeester Janus Timmermans en de leden Tonis Hage en Gré Renesvan Geer (zij was ook regisseur).
Begin 1986 benoemde de vereniging twee in het voorgaande jaar gestopte
bestuursleden als erelid: Adrie van Engelen die 35 jaar bestuurslid was
(waarvan 33 jaar voorzitter) en oud-secretaris Toon de Rijke die 20 jaar
bestuurlijk actief was. Een andere bijzonderheid was het volksstuk (deels in
dialect) dat in 1992 is opgevoerd, geschreven door toenmalig regisseur Cees
van Broekhoven. Een stuk met een aantal gastspelers, zes kinderrollen en een
inbreng van de muziekvereniging
Iets meer dan een eeuw lang, tot en met 1974, hield Eendracht zijn activiteiten
in Hof van Holland aan de Ring. In december 1975 was de uitvoering in het
café van Wim en Marja Saparow, op de hoek van de Voorstraat en de
Zilverstraat. En vanaf 1976 in het dat jaar in gebruik genomen dorpshuis De
Vossenkuil. Het ledental lag in die tijd rond de honderd.
In De Vossenkuil houdt ook nu de Rederijkerskamer Eendracht nog altijd de
première van haar uitvoeringen, maar de reprise is de laatste jaren in Meulvliet
in Tholen. Dit omdat de leden van het gezelschap al vele jaren uit heel de
gemeente Tholen afkomstig zijn.
Cats en Vondel
Naast Oud-Vossemeer waren er elders op Tholen rederijkersgezelschappen.
Ze zijn allemaal al lange tijd verdwenen, en van de meeste is weinig bekend. In
kranten zijn wel advertenties of aankondigingen te vinden.
In Sint-Maartensdijk verzorgde de rederijkerskamer Vondel in 1902 een
uitvoering, zowel in het eigen dorp als in Scherpenisse. Het gezelschap maakte
moeilijke tijden door, want een groot deel van de leden was opgestapt.
Geschilpunt was kennelijk het organiseren van een liefdadigheidsavond. Vóór
Vondel bestond in het dorp het rederijkersgezelschap ‘Inspanning door
uitspanning’ dat al in de jaren tachtig van de negentiende eeuw actief was. In
1894 kondigde ’Streven naar beter’ een voorstelling aan.
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In Stavenisse voerde rederijkerskamer Excelsior op zijn veertiende
vergadering, in februari 1886, een aantal toneelstukjes op. Het gezelschap
hield in 1888, na acht jaar, op te bestaan.
In 1885 maakt de krant melding van een toneelopvoering in Poortvliet, door
een niet met naam genoemd ‘jong gezelschap’ uit dat dorp.
Een vereniging die als doel had de oefening van stijl, voordracht en onderlinge
beschouwing door gezellig verkeer, was er ook in Tholen. En dat al veel
eerder dan in Oud-Vossemeer. In maart 1849 werd Door oefening volmaakter
opgericht. Dat gebeurde door oud-leden van het gezelschap Hierdoor tot
hooger, dat kort tevoren uiteen was gevallen. De nieuwe vereniging kwam
samen in het logement van de heer Augustijn, het huidige Hof van Holland
aan de Kaaij. Aanvankelijk waren de bijeenkomsten op zaterdagavond, maar
jaren later op de woensdag. DOV werd in de volksmond Klein nut genoemd,
omdat ze bedoeld was voor de ‘kleine burger’. In 1888 werd de doelstelling
uitgebreid met het houden van tentoonstellingen en concerten. Jaarlijks was er
een ‘soirée declamatoir’, waarvan de opbrengst naar de diaconie van de
Hervormde gemeente ging. Tot deze in 1883 liet weten er geen prijs meer op
te stellen, gezien de manier waarop het geld bij elkaar werd gebracht. Al wat
leek op toneel, zang en dans werd na de komst van dominee Schot naar
Tholen in de ban gedaan, de rechtzinnigheid vierde hoogtij. DOV besloot de
opbrengst van de uitvoeringen voortaan dan maar te verdelen tussen de
spijscommissie en de commissie tot wering van bedeling.

De rederijkers van Sint-Maartensdijk traden in 1897 op in Stavenisse.

Vanaf 1856 kende DOV de rederijkerskamer Cats als afzonderlijk onderdeel.
Leden van Cats moesten tevens lid zijn van DOV. Jarenlang gaf Cats
toneelvoorstellingen, aanvankelijk met alleen mannen die de rollen speelden.
Dat ging ook door in de jaren na de Eerste Wereldoorlog, toen
moedervereniging DOV nog nauwelijks vergaderde en het ledental almaar
kleiner zag worden. In 1934 bleek de onderlinge harmonie bij Cats zoek. Maar
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de bestuursleden Smith en Engelvaart slaagden erin alle neuzen weer dezelfde
kant uit te krijgen, en het volgende jaar werd er gespeeld. In 1943 mocht er
alleen een uitvoering worden gehouden als Cats lid werd van de
Kultuurkamer. Toen dat bekend werd waren de programma’s al gedrukt en
een aankondiging in de krant geplaatst. In die dwangpositie tekende voorzitter
Moelker de stukken waarmee de vereniging onder de Kultuurkamer kwam.
Het gevolg was dat Cats na de bevrijding een speelverbod van twee jaren
opgelegd kreeg. In de jaren erna werd onregelmatig vergaderd en gespeeld. De
laatste aantekening betreft een bespreking op 13 februari 1961 voor een
toneeluitvoering tien dagen later. Of die uitvoering daadwerkelijk plaatsvond,
is niet bekend. Het lijkt er op dat na 105 jaar een einde kwam aan het
rederijkersgezelschap in Tholen.

Rederijkerskamer Cats kondigt voorstelling aan in de Ierseksche en
Thoolsche Courant, 1902.
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