
FRAAIE CONCERTEN OP KASTEEL STAPELEN

Symfonische blaasmuziek 
opent tweede Dommeltheater
Het thema symfonie kreeg op bijzondere wijze invulling bij aanvang van het twee-
de Dommeltheater. Voordat de culturele vaarstoet zich op de rivier in beweging 
zette, verzorgden Boxtel's Harmonie en de Boxtelse Cantorij een optreden op de 
binnenplaats van kasteel Stapelen. De luisteraars, die merendeels in een heerlijk 
najaarszonnetje zaten, genoten met volle teugen en toonden zich na afloop heel 
enthousiast. Oók burgemeester Mark Buijs, die samen met de wethouders Peter 
van de Wiel en Marusjka Lestrade het concert bijwoonde.

Boxtel's Harmonie begeleidde alt/mezzosopraan Lieke Beirnaert. Zij studeerde klassie-
ke zang aan Fontys Conservatorium in haar woonplaats Tilburg en leverde als dochter 
van directeur Sjaak Beirnaert van Assumptie-stichting een indrukwekkend aandeel in 
het harmonieoptreden. De aria 'L'amour est un oiseau rebelle' uit de opera Carmen van 
Georges Bizet kwam fraai tot uiting tegen de gevels van de waterburcht. Met 'Gabri-
ella's Sång' uit de Zweedse film 'As it is in heaven' raakten solist én orkest de gevoelige 
snaar. De harmonie bleek niet alleen als begeleidingsorkest op dreef voor de circa drie-
honderd luisteraars. De muzikanten openden vol enthousiasme met 'Band of Brothers', 
de herkenningsmelodie van de gelijknamige tv-serie over de Tweede Wereldoorlog. 
De Zuid-Amerikaanse Danzón no. 2 stuwde het eerste deel van het concert naar een 
opzwepende climax.
Na de pauze zong het kamerkoor van oud-Boxtelaar Wil Barten stemmige Anglicaanse 
kerkmuziek op de trappen van de ridderzaal. Het was een beetje jammer dat toen een 
belangrijk deel van de luisteraars al had afgehaakt. De volhouders werden onder meer 
getrakteerd op een door Barten op muziek gezet gedicht over de Slag om Boxtel uit 
1794. Het thema keerde later die middag terug in het varend theater.
FOTO LINKS: Begeleid door Boxtel’s Harmonie vertolkt Tilburgse zangeres Lieke 
Beirnaert de aria uit de Habanera van de opera Carmen: L’amour est un oiseau re-
belle. (Foto: Gerard Schalkx). 

HENK VAN WEERT

Het is te hopen dat de organisatoren 
van en de deelnemers aan het Dommel-
theater hun geestdrift behouden. Want 
zondag schotelden zij het publiek op 
de oevers van de rivier in hartje Boxtel 
onder de titel Symfonie een prachtige 
artistieke vlootschouw voor. Die mag 
met recht een parel aan de toch al zo 
rijk gevulde plaatselijke cultuurkroon 
genoemd worden. De succesvol verlo-
pen editie oogstte veel bewondering.

Zeventien sloepen en vlotten vol creaties 
waaraan veel zorg en inventiviteit ten 
grondslag lag, vormden een oogstrelende 
vaartstoet die van start ging op de Dom-
mel ter hoogte van kasteel Stapelen. De 
rivierbocht net vóór de Raapakkerbrug 
(de door Cees van Geel bedachte nieuwe 
naam voor fietsbrug tussen Raaphof en 
Burgakker) bleek niet voor alle vaartui-
gen een even makkelijk te nemen hinder-
nis. En dat had weer tot gevolgd dat het 
het publiek verderop geen aaneengeslo-
ten colonne van kunstzinnige uitgedoste 
bootjes kon aanschouwen.
De meeste kijkers lieten zich echter door 
de 'gaten' in het schouwspel niet uit het 
veld slaan en zagen in ongeveer een uur 
tijd zeer uiteenlopende taferelen aan zich 
voorbijtrekken. De doelstelling van de or-
ganiserende stichting Dommeltheater om 
tijdens de tweede editie nóg meer culture-
le diepgang te bereiken dan in 2013, lijkt 
niet gehaald. Maar dat deed geen afbreuk 
aan het varende schouwspel. Integendeel, 
Dommeltheater vormde een fraai artistiek 
lint op de rivier in het centrum Boxtel en 
trok veel toeschouwers. Sommige men-
sen in het publiek gaven aan liever wat 
meer muziek te horen, anderen hadden 
verwacht dat na afloop een prijs zou wor-
den uitgereikt.
Voorzitter Paul van Alphen blikte tevre-
den terug op Dommeltheater 2015. ,,Ook 
nu hebben we weer dingen geleerd om 
een volgende editie te vervolmaken. Bij-
voorbeeld om de deelnemende groepen 
beter te laten aansluiten. Maar het was 
een prachtige stoet en we hebben veel 
complimenten gekregen. Tijdens de af-
terparty op het grasveldje aan de Deken 
De Wijsstraat zorgde de Stripe Big Band 
voor de muzikale omlijsting en praatten 
veel deelnemers en tal van toeschouwers 
gezellig na. Er waren louter positieve ge-
luiden te horen.

THE RIVER
Corné den Ouden kroop net als twee jaar 
geleden in zijn rol als dorpsomroeper en 

opende én sloot de vaarstoet af. De eer-
ste boot met Dommeldirigent Nick van 
der Veer probeerde met violist Harold 
van de Laar en gitarist Henk Renders de 
Boxtelse tekst op muziek Bruce Spring-
steen's The River op de oever over te dra-
gen op de toeschouwers. Ter hoogte van 
de Zwaanse Brug lukte dat best aardig, 
vooral dankzij de medewerking van het 
duo Two of Us dat de klanken overnam 
en doorgaf aan het publiek.
 
Nauw betrokken bij het eeuwfeest van 
de paters assumptionisten in mei en juni, 
vond bloemkunstenaar Gerard Timmer-
mans inspiratie in de jubileumfestivitei-
ten. Op een groen drijvend hart torende 
het poortgebouw van de burcht en op 
drie satellieten kwamen de omringende 
Brabantse steden kenmerkend tot uiting. 
Kanovereniging De Pagaai koos voor de 
populaire muziekproductie Symphonica 
in Rosso. Evenementenstichting Boxtel 
Vooruit had een soort raderboot gecon-
strueerd die was geïnspireerd op haar 
logo.

SLAG OM BOXTEL
Als een Marianne uit de Franse Revolu-
tie stond Yvonne van Roosmalen op de 
plecht van het vlot met strijdende Franse 
en Engelse soldaten. De groep verbeeldde 
de Slag om Boxtel in 1794 die ook aan de 
oevers van de Dommel werd uitgevoch-
ten. Het tafereel was een mooi vervolg op 
het gedicht dat Wil Barten diezelfde mid-
dag met zijn Boxtelse Cantorij en op een 
zelf gecomponeerde melodie vertolkte 
vanaf het bordes van de ridderzaal in kas-
teel Stapelen.
Van een vervolg was ook sprake in de bij-
drage van Marcel en Bas Joosten, René de 
Water, Cor van Geffen en Els van Griens-
ven. Van lege bierblikjes hadden zij op-
nieuw een drijvende tekst gevormd. 'Blik 
op de Dommel' uit 2013 ging nu verder 
met muzieknoten én de tekst 'Zoete Lieve 
G...' die ook in spiegelbeeld inspeelde op 
het feit dat de Dommel naar Den Bosch 
toe gaat.
Scouting Boxtel legde de nadruk op sa-
menwerking in een vernuftig gebouwde 
en varende verkennerstent. Bewoners van 
de Breukelsestraat voerden de vroegere 
Boxtelse watertoren mee als lofzang op 
lokale industriële bedrijvigheid die dank-
baar gebruikmaakte van het rivierwater. 
Bij bruggen kantelde de enorme 'sigaar' 
en werd aan de onderkant de tekst 'Zund 
hè?' zichtbaar.

DOMMELAAR
Kamerkoor Ratatouille voerde op ko-
mische wijze het tapdansspektakel Ri-
verdance op, terwijl leerlingen van 
basisschool De Spelelier muzikale puz-
zelstukjes in elkaar lieten vallen. Karla 
Niggebrugge kroop namens Boxtheater 
in de huid van Duthmala, moeder van de 
Dommel en waarschuwde ervoor om haar 
kind met respect en eerbied te behandelen 
want de rivier neemt én geeft. Kwakende 
kikkers omringden haar op de melodie 
van die Paul McCartney ruim dertig jaar 
geleden met een kikkerkoor vertolkte: 
'We all stand together'.

De op het laatste moment aangehaakte 
poëet Victor Vroomkoning droeg zijn 
nieuwe Dommelgedicht voor in een wan-
kel roeibootje. 'O die da doe da Domme-
laar' had de cadans van een lied en dus 
werd uiteindelijk ook gezongen. Buur(t)
vrouwen van Zandvliet, die doorgaans 
kleurrijk de show stelen tijdens de plaat-
selijke carnavalsoptocht, trokken als een 
groot drijvend nest met witte vogels voor-
bij om aan te geven dat het altijd aanste-
kelijk is om in Boxtel te landen.
Het Eftelingsprookje van de waterlelies 
werd door acteurs van het voormalige 
MiK Kunsteducatie op verrassende wijze 
dansend én zingend opgevoerd. Kun-
stenaarscollectief Kunstlicht99 bracht 
een samenspel van kleur en beweging 
in beeld, terwijl Fons van Asten, Paul 
Baars, Bas de Bruin en Bart Ninaber 
van Eijben een strijkkwartet vormden; 
een kwartetspel werd gecombineerd met 
strijkbouten... De laatste sloep verbeeldde 
een 'harts-tocht' voor beeldende kunst en 
voerde de schatkist mee van de diezelfde 
dag afgesloten expositie Kunst op Stapel.

DOMMELTHEATER TREKT VEEL PUBLIEK NAAR ARTISTIEKE VLOOTSCHOUW

Drijvende taferelen maken creatief lint op Dommel
'10.000 bezoekers 
sinds mei naar 
Kunst op Stapel'
 
Ruim vier maanden lang was in kas-
teelpark Stapelen een kunstexpositie 
te zien. Afgelopen zondag, bij de mu-
zikale start van het Dommeltheater op 
de binnenplaats van het kasteel, werd 
'Kunst op Stapel' officieel afgesloten 
door burgemeester Mark Buijs en be-
stuurslid Anja Heesen van de Kunst-
stichting Boxtel.

Met het neerhalen van een banier dat aan 
een van de kantelen hing, werd Kunst op 
Stapel beëindigd. Even tevoren waren al 
de bij aanvang van de buitenexpositie ge-
signeerde kubussen als een schat in een 
grote metalen kist gestopt. Dat gebeurde 
door bestuursleden van de Kunststich-
ting en enkele beeldende kunstenaars 
die deelnamen aan de tentoonstelling. 
Deze schatkist werd enkele uren later 
door de Kunststichting en de Assumptie-
stichting, eigenaar en beheerder van kas-
teel Stapelen, meegevoerd in een bootje 
tijdens het Dommeltheater. Het was de 
voorlaatste sloep in het varend lint met 
toneel, zang en muziek.
Kunst op Stapel heeft sinds medio mei 
naar schatting tienduizend bezoekers naar 
Boxtel getrokken, vertelde bestuurslid 
Heesen. Samen met directeur Sjaak Beir-
naert van de Assumptie-stichting kijkt 
zij uit naar 2017. Want Kunst op Stapel 
moet als het aan de initiatiefnemers ligt, 
een heuse Boxtelse Biënnale, een twee-
jaarlijkse kunstmanifestatie, worden.

OGEN NIET SLUITEN
Burgemeester Mark Buijs gaf in zijn slot-
woord aan dat kunstenaars mensen op een 
experimentele wijze naar de wereld laten 
kijken en dat is volgens hem een groot 
goed. ,,Natuurlijk moeten we onze eigen 
identiteit koesteren. Dat doen we graag 
hier in kasteel Stapelen en met bijvoor-
beeld Boxtel's Harmonie. Maar we moe-
ten onze ogen niet sluiten voor de buiten-
wereld”, volgens Buijs.
De burgemeester maakte de link met een 
sms'je dat hij kort voor aanvang van het 
kasteelconcert op Stapelen ontving. Daar-
in verzocht het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) om de zeventien tie-
nermeisjes uit Eritrea, die vorige week 
werden ondergebracht in De Kleine Aar-
de, nog enkele dagen langer te huisves-
ten. ,,En natuurlijk doen we dat. In Boxtel 
sluiten we onze ogen niet voor de proble-
men elders in de wereld”, aldus Buijs.
 
FOTO ONDER: Gesigneerde kubussen 
verdwijnen in de schatkist van Kunst op 
Stapel. (Foto: Gerard Schalkx). 

Dichter Victor Vroomkoning bracht in een wat wankel bootje een speciaal geschreven 
gedicht ten gehore: ‘O, die da doe da Dommelaar’. 

Boxtheater voerde Duthmala ten tonele die waakt over haar kind, de Dommel. Ze is lief voor degene die haar met eerbied behandelt. 
Zo niet dan kan zij in een toorn ontsteken. Springende kikkers vergezellen haar. (Foto: Peter de Koning). 
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