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 14.30 uur in het Hippolytushoes     

 
 

 

 

Cabaret Vrouwenraad 1989. 
 

 

 

In een overvol restaurant gedeelte van het Hippolytushoes werd de film “Cabaret”  

van de Vrouwenraad uit 1989 met veel genoegen door het publiek bekeken. 

Het cabaret werd toendertijd geschreven en geregisseerd door Hindrik Schollema en op video 

opgenomen door Koos van Wolde, de uitvoering vond plaats in Vita Nova 

Onze voorzitter, broer van Hindrik, ging in zijn welkoms toespraak in op het ontstaan van de 

vrouwenraad.  

De Vrouwenraad was opgericht voor het nut van 

het algemeen, het doel was om met elkaar 

dingen te ondernemen, sociale cohesie, en om er 

voor een ander te zijn. De voorzitter, meestal de 

vrouw van de plaatselijke burgemeester werd 

presidente genoemd. 

De Vrouwenraad van 1989 bestond toen uit 20 

vrouwen, die onder de bezielende leiding van 

Hindrik  met veel verve het cabaret hebben 

ingestudeerd. 

  

In de cabaretstukjes werden de activiteiten en de doelen van de 

vrouwenraad bezongen en vertolkt door de leden. 

Bij het begin van het cabaret kwamen twee dames binnen, één 

uit Uithuizen, Antje, en één uit Tinallinge, Willemien. 

Met kleine ludieke en humoristische samenspraken leiden ze het 

publiek van het ene naar het andere evenement. 

 

Allereerst kwamen de dames met een collecte bus ten tonele en zongen hun lijflied: 

“Geef, geef , geef met gulle hand,  geef, geef, geef aan de trouwe collectant”.  

De dames die in het bejaardenhuis aan de ochtend gymnastiek deden kregen de lachers op hun 

hand en ondertussen werden de roddels uit het dorp verteld, zoals over de nieuwe Verhagen in 

het dorp, hoe zag hij eruit?   

En ja, ook toen al bezuinigingen, er moesten in het bejaardenhuis twee mensen op de kamer 

van één maar ja met wie? Daar hadden ze Mien Dobbelsteen voor uitgenodigd die met hun 

het spel “op goed geluk”ging spelen, wie wordt de ware Jacob? 

De ware Jacob werd gekozen op grond van onzin antwoorden, alle kandidaten gingen met 

veel fantasie en snelheid door het restaurant om hun klanten te bedienen, b.v. met een klein 

autootje. 

Dat de ware Jacob werd gecoacht vanaf de eerste rij in het publiek, dat niemand kon zien, 

maakte de beslissing voor hem wat gemakkelijker. 

De dames uit Uithuizen en Tinallinge waren nog maar amper van de grap van Jacob bekomen 

of ze werden alweer verrast met het volgende lied.  



Een reisje naar de bollen in Noord Holland met een dure bus van Klooster en op de terugreis 

lekker eten in Appelscha werd uitgebreid en vol overgave gezongen alsof ze het opnieuw 

beleefde.   

 

Na de pauze verscheen dansgroep Tonga op het toneel, 

ook de bezoekers Antje en Willemien dansten mee, al 

gauw dansten ze mee in de ritmiek van de anderen.  

Daarna een prachtig lied over de levensloop van een 

verliefde jonge dame, verloven, trouwen, kinderen 

krijgen en oet tied goan, voor haar was het genoeg dat 

hij haar hand vast hield: 

 “Hol mien vast in dien hand, eemkes veur een tel of het aauwig wezen zel”, in de zaal was de 

ontroering duidelijk merkbaar. 

De speelweek werd georganiseerd, een Indianendorp gemaakt met nijptang en hamer.  

De fietsclub mocht natuurlijk niet ontbreken in deze voorstelling, ze bezongen de 

pechgevallen en de bezoekjes aan de dorpscafés voor koek en thee van je tingelingeling door 

het Hogeland. 

Tafeltje dekje van het tehuis, iedere dag om 11.30 uur bezorgd, werd ingeleid  met een 

hilarisch stukje, en met veel geknoei werd door de drie dames tijdens het toetje eten 

gezongen: Hoela, hoela, hoela, hap, hap, hap, wij drieën eten van het tehuis. 

 

Het grote lied; “Dit is/was de vrouwenraad, dit is/was het cluppie wat voor vele dingen staat”  

werd diverse malen door het huidige publiek met plezier mee gezongen. Met als uitsmijter:  

              

              DE VROUWENRAAD IS VOOR MIJ DE KAMPIOEN 

 
Het was een leuke gezellige middag, dit moeten we vaker doen was de opmerking. 

Met dank aan Gerard Stuitje, die van de VHS band een DVD,  met ondertiteling van de 

liederen heeft gemaakt. 
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