
 
 
Maastricht, 28 oktober 2014 
 
"De vis wordt duur betaald" 

Wie kent niet deze zin uit het befaamde 
toneelstuk ‘Op Hoop van Zegen’ van Herman 
Heijermans. Het oer-Hollands vissersdrama 
waarin de weduwe Kniertje haar laatste zonen 
moet opofferen aan de zee, alleen maar 
omdat de gewetenloze Reder Bos uit louter 
winstbejag een wrakke schuit laat uitvaren. 
Het slotbeeld staat op ieders netvlies: een 
geslagen Kniertje keert huiswaarts met twee 
koude koteletten in een emaille pannetje als 
troost voor het verlies van haar kinderen. 
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Bewoners en cliënten van de Herculeshof gaan hun tanden zetten in dit beroemde 
toneelstuk. Acteurs van zeer uiteenlopend pluimage: ouderen onder de vleugels van 
Mosae Zorggroep, cliënten van Radar en Levanto, een vrijwilliger uit Syrië, personeel van 
de verschillende organisaties, aangevuld met jonge spelers uit Maastricht. En poedel 
Kura niet te vergeten. Dansend op het tafelzeil tijdens een Zuidwesterstorm. 
 
Deze productie van ‘Op Hoop van Zegen’ wordt duidelijk geen doorsnee bordkartonnen 
amateurvoorstelling. Er verschijnen wraakgodinnen in antieke sleepjaponnen die het 
noodlot afroepen over een piepjonge matroos in doodsangst. Schelpen worden 
onheilbodes en een sloep wordt onder de voet gelopen. In een onheilsnacht klinken 
Arabische gedichten, visserslatijn, weerberichten in Mexicaanse hond, gesmoorde 
snikken onder een vaatdoek en een waanzinsaria van Puccini.  
Een verwaaide circusartieste hunkert naar een luisterend oor. Geraniumstekken bloeien 
op een mestvaalt. Een meedogenloze zee koestert alle namen van verdronken zeelieden 
aan haar hart. Een moeder en een meisje verstenen in hun verdriet op de kademuur... 
en altijd weer klavierklanken in vlagen regen. 
 
‘Op Hoop van Zegen’ is een van de vele activiteiten in het kader van het 
verdraagzaamheidsproject dat al geruime tijd onder leiding van Dr. Vivianne Bauer, als 
wetenschappelijk onderzoekster verbonden aan Mosae Zorggroep, loopt.  
Binnen dit project wordt geprobeerd tussen de verschillende bewoners en cliënten binnen 
Herculeshof en de wijk Daalhof, verbindingen te leggen die leiden tot een 
respectvolle manier van met elkaar om kunnen gaan. 
 
De eigenzinnige regie van deze voorstelling is in handen van Ivo van Megen. Na een 
internationale carrière als opera- en theaterregisseur bracht het lot hem in contact met 
de ouderenzorg. Van Megen specialiseerde zich in het ontwikkelen van kunstprojecten 
dóór ouderen, veelal ook de oudere mens met dementie. De uiteenlopende spelers in dit 
project zijn bij hem in vertrouwde handen. 
 
Op Hoop van Zegen speelt op donderdag 20 november, vrijdag 21 november en zaterdag 
22 november. Alle dagen om 19:00 uur in de recreatiezaal – die is omgetoverd tot waar 
theater – van Daalhof – Herculeshof 22 te Maastricht. 
 


