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Maastricht, 16 november 2022 
 

Spektakelmusical over Limburgse overstromingen met muziek van Rowwen Hèze 
Het was Zondag in het Zuiden is slechts 20 keer te zien 
 

Toneelgroep Maastricht en De Maaspoort presenteren in de zomer van 2023 Het was Zondag in 

het Zuiden. Een nieuwe Nederlandse spektakelmusical over het hoogwater in Limburg. Op de 

muziek van Rowwen Hèze komen de aangrijpende en hartverwarmende verhalen van 

verschillende Limburgers tot leven. Deze nieuwe musical wordt gecreëerd door het artistieke team 

van Dagboek van een Herdershond. De beoogde locatie is het Openluchttheater De Doolhof in 

Tegelen. Het was een Zondag in het Zuiden is slechts 20 keer te zien. 

 

Servé Hermans, producent en regisseur van de musical: “Elke Limburger heeft zijn eigen 

herinneringen aan de overstromingen. In deze spektakelmusical maken we deze geschiedenis 

invoelbaar. Dat doen we met een spectaculair decor dat letterlijk onder water komt te staan.  

Met oude beelden uit journaals, historisch beeld van video-amateurs en radiofragmenten krijgt de 

musical een documentair karakter. Het imposante oeuvre van Rowwen Hèze vormt de soundtrack 

waar heel Limburg troost bij vindt. Ik verheug me zeer op een hernieuwde samenwerking met onze 

wapenbroeders van Rowwen Hèze en De Maaspoort met wie we al eerder een geweldige co-

productie maakten. Het kan niet anders dan dat het een heerlijke zomer wordt in Noord-Limburg.”  

 

Leon Thommassen, producent en directeur-bestuurder De Maaspoort: “We zijn erg blij en trots dat 

we samen met het Limburgse topgezelschap Toneelgroep Maastricht een verhaal naar Limburg 

kunnen brengen dat iedereen raakt. We kennen allemaal wel iemand die te maken heeft gehad met 

overstromingen in Limburg. Na eerdere succesvolle samenwerkingen zoals de voorstelling Pinkpop 

slaan we opnieuw de handen ineen. Onze ambitie om zelf te produceren en vaker buiten onze muren 

nieuwe initiatieven te ontplooien geven we hiermee verder vorm. Niet alleen ik, maar de hele 

organisatie, is heel enthousiast over de gesprekken die we tot nu toe hebben gevoerd. We kijken 

enorm uit naar de rest van deze samenwerking. Ook TheaterDichtbij, het samenwerkingsverband dat 

De Maaspoort heeft met de andere Noord- en Midden Limburgse theaters, is enthousiast en omarmt 

het initiatief.”  

 

Rowwen Hèze: “We kijken met plezier en trots terug op de samenwerkingen die we de afgelopen 

jaren met Toneelgroep Maastricht en De Maaspoort zijn aangegaan. We maakten samen Pinkpop, 
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een voorstelling die zowel artistiek als voor het publiek een groot succes was. Een nieuwe 

spektakelmusical met muziek van onze band vertrouwen we graag toe aan deze partners. 

We verheugen ons zeer om te zien wat ze er van gaan maken. En natuurlijk schrijven we met plezier 

een nieuw lied speciaal voor Het was Zondag in het Zuiden.”  

 

Het was Zondag in het Zuiden 

19 december 1993. Het is een zondag in het zuiden, niks aan de hand. In Limburg maakt niemand 

zich zorgen over de aanhoudende regen en overstromingen in de Ardennen. Ze leven al eeuwen met 

de Maas. Ze kennen de gevaren. Denken ze. Totdat het hoge water de provincie binnenstroomt. In 

een paar dagen tijd staan grote delen van Limburg onder water. 12.000 mensen worden 

geëvacueerd. Het hoogwater verwoest veel, maar verbindt de Limburgers ook. Iedereen helpt. 

Iedereen komt samen. Zoiets zou eens in de paar honderd jaar gebeuren, maar niets is minder waar. 

In 1995 gebeurt het opnieuw en in 2021 nogmaals. Limburg leeft met het hoogwater, want het zal 

weer komen. Dat is slechts een kwestie van geduld.  

 

De spektakelmusical Het was Zondag in het Zuiden is van 19 juli tot en met 20 augustus 2023 te zien. 

De beoogde locatie is het Openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Het was Zondag in het Zuiden is 

slechts 20 keer te zien. De kaartverkoop is gestart via www.zondaginhetzuiden.nl. 
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