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Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5 
 
Bijlage 1: Rolverdeling Niet voor de poes…. 
 
Katrien Geerke, waardin van het hotel-café ‘De Molen’ Gusta Chrispijn-Mulder 
Meta, haar dochter     Minny Erfmann 
Freek, molenaarsknecht     Karel Baars 
Geert Tapke, Katriens buurman    Ko van Sprinkhuysen 
Fieke, zijn dienstmaagd     Mien van der Lugt-Melsert 
Peter, zijn zoon      Piet Rienks 
Meelman, deurwaarder en zaakwaarnemer  Louis van Dommelen 
Kroese, belastingadviseur    Henri Menning 
      

Adri Dozy* 
       Tuultje Hulsman** 
decor: Elly van Stekelenburg en Henri Kiefmeyer 
regie: Adriaan van Hees 
 
* De recensies in Het Vaderland, 3 maart 1941, en Het Nationale Dagblad, 4 maart 1941, noemen haar 
naam. Minny Erfmann heeft de rol van de waardin overgenomen van Gusta Chrispijn-Mulder, die het 
gezelschap eind december 1940 verliet. Adri Dozy speelde daarop de rol van Meta, haar dochter. 
** In Het Vaderland, 4 oktober 1940, werd haar naam als actrice van De Voortrekkers genoemd. 
 
Bronnen: Programmaboekje Niet voor de poes…., als bijlage gevoegd bij brief Mulder aan Primo, 19 mei 
1941. NIOD, DVK-archief, map 180e. Het Nationale Dagblad, 9 november 1940. Het Vaderland, 4 
oktober 1940 en 3 maart 1941. 
 
Niet voor de poes…. werd gespeeld in: 

 

Stadsgehoorzaal  Leiden   18-1-1941 
Amicitia   Lekkerkerk  25-1-1941 
Stadsschouwburg  Haarlem  28-1-1941 
Ons Huis   Zaandam  29-1-1941 
Theater De Gulden Vlies Alkmaar  30-1-1941 
Schouwburg   Deventer  1-2-1941 
Zaal Schorfhaar  Losser   2-2-1941 
Grote Sociëteit  Goor   3-2-1941 
Odeon    Zwolle   4-2-1941 
Stadsgehoorzaal   Kampen  5-2-1941 
Tivoli    Arnhem  6-2-1941 
Casinozaal Schouwburg Zutphen   7-2-1941 
Concertzaal De Valk  Amersfoort  8-2-1941 
Stadsschouwburg  Utrecht  9-2-1941 
Het Centrum   Waddinxveen  15-2-1941 
Odeon    Rotterdam  16-2-1941 
Stadsschouwburg  Haarlem  19-2-1941 
Odeon    Den Haag  2-3-1941 
Concordia   Breda   3-3-1941 
Rembrandt theater  Venlo   6-3-1941 
Casino    ’s-Hertogenbosch 8-3-1941 
Concordia   Breda   9-3-1941 
Stadsschouwburg  Maastricht  10-3-1941 



Stadsschouwburg  Tilburg  12-3-1941 
Gebouw Voorwaarts  Eindhoven  13-3-1941 
Ober Bayern   Sittard   14-3-1941 
Zaal J. Dörenberg  Waubach  15-3-1941 
De Burcht   Brunssum  16-3-1941 
Zaal Beunder   Midden-Beemster 22-3-1941 
Zaal Kunstmin  Dordrecht  29-3-1941 
Stads Doelen    Delft   30-3-1941 
Van Ouds het raadhuis Barendrecht  31-3-1941 
Kunstmin   Gouda   1-4-1941 
Kennemer Theater  Beverwijk  3-4-1941 
Sociëteit   Doetinchem  26-4-1941 
 

Bron: Arbeid, een uitgave van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, jrg. 1941. 
 



Bijlage 2: Rolverdeling Eindelijk ... werk 
 
Gelegenheidsgezelschap 
 
Gustav Wiesinger      Piet Rienks 
De President der Mitrobank    Jan Mulder 
Ponsomby, Generaal-directeur der Mitrobank  Hans Tiemeijer 
Nikolits, commissaris der Mitrobank   Anton Grijnders 
Hollman, commissaris der Mitrobank   Theo Vink 
Baron Felix Fabry     Ko van den Bosch 
König, Chef van de Kamer van Koophandel  Jaap Engelberts 
Rudolf Fritsch      Gerard Hartkamp   
Hilde       Ans Koppen   
Franzi       May Vollenga 
Een oude heer      Han König 
Een kantoorjongen      Henri Emmelot 
Johann, bediende     Jaap Engelberts 
 
Regie: Piet Rienks 
 
Première: 2 juni 1940, Beatrix Theater in Amsterdam. 
 
Bron: Database en catalogus TIN, Amsterdam 
 
Tooneelgezelschap De Voortrekkers 
 
Jan van der Heiden       Piet Rienks 
De president van de West-Europeesche Handelsbank  Jan Mulder 
Van Angelen, directeur-generaal van de     Ko van Sprinkhuysen 
West-Europeesche Handelsbank 
Vliegenkamp, commissaris van de West- Europeesche   Louis van Dommelen 
Handelsbank 
Mevr. Vliegenkamp       Ada van Duyl 
Jonkheer de Test van Juttingen, president    Henk Sluyter 
van de ’s Gravenhaagsche Handelsbank 
Mr. Hertewei, chef van het ministerie     Henry Menning 
van Economische Zaken 
Hugo Bemmeling      Karel Baars 
Carla, dochter van de president van de ’s Gravenhaagsche  Elly van Stekelenburg  
Handelsbank 
Jannie, de stenotypiste       Mien van der Lugt- Melsert 
Truida, de werkster       Adri Dozy 
Een onbekende heer       Job Jansen 
 
Regie: Piet Rienks en Ada van Duyl 
 
Het stuk speelt in 1935 in Amsterdam. 
 
Bronnen: 
Recensie Algemeen Handelsblad, 21 september 1941. Recensie Limburger koerier, 1 september 1941. 
Programmaboekje, gezien op de tentoonstelling Toneel en cabaret in Nederland, 1933-1945. 30 april t/m 6 
september 1987. 
 
 



Bijlage 3: Rolverdeling Het kan verkeeren 
 
Gerbrand Adriaensz. Bredero, schrijver   Piet Rienks 
Adriaan Bredero, zijn vader    Jules Verstraete 
Marretje, zijn moeder     Mien Duymaer van Twist 
Hildegonde, zijn zuster     Tine Opscholtens 
Alida Jansdochter, waardin van ‘De toren   Willy de Vos-Dunselman 
van Muntendam’ 
Kaatje, dienstmeid in ‘De toren van Muntendam’ Hélène Vink 
Harmen Lubbers, een rijke houthandelaar  ? 
Maestro Badens, een schilder    Willem van der Veer 
Gilles Valckenier     Ton van Aelst/ Ton van Otterloo 
Charles Quina  schildersgezellen Arnold Smitt 
Jacques Quina     Jos van Turenhout 
Lysaert      ? 
Ridder Rodenburg, rederijker/ schrijver   Jacques de Haas 
Caspar duij, rederijker/ speler    Louis Poolman 
Peter, Robbeknol in ‘De Spaansche Brabander’  Adolf Bouwmeester 
Dina, Anna in ‘De Spaansche Brabander’   Sheila Clarijs 
Betje, dienstbode der Bredero’s    Sheila Clarijs 
Jaap, slepersknecht     Han König 
Vondel       Eduard Palmers 
Dr. Coster      Philippe la Chapelle 
Gillis Valckenier     ? 
 
Regie : Jan C. de Vos jr. 
 
 



Bijlage 4: Speellijst Het Nederlandsch Tooneel 10 mei 1940 - 20 september 1941 
 
Sophocles    Electra 
Molière    School voor vrouwen 
J.B. Priestly   Toen wij trouwden 
Alphonse Daudet  l’ Arlesienne 
Pieter Langendijk  Don Quichot of de Bruiloft van Kamacho 
Gaston Baty   Princes Dulcinea 
Shakespeare    Driekoningenavond 
Aristophanes    De vogels 
J. von Bokay   De gehuwde vrouw 
Gerhart Hauptmann  Voor zonsondergang 
J.H. Penning   De zondaar 
Joost van den Vondel  Gijsbrecht van Aemstel 
Paul Vandenberghe  Ik ben zeventien 
Henrik Ibsen   Peer Gynt 
Joost van den Vondel  Peter en Pauwels 
Allessandro di Stefani  De kus op het perron 
Allessandro di Stefani  Vriendin van allen en niemand 
PC Hooft   Warenar 
Dick Ouwendijk  De weg is beter dan de herberg 
Noel Coward   Intimiteiten 
Frederic Lonsdale  Lastige mannen 
Jacob van Lennep  Een Amsterdamse jongen of Het Buskruitverraad in 1622 
Henk Bakker   Als sterren vallen 
M.J. Brusse   Boefje 
Roland Schacht   De tooneelspeelster 
Dario Nicodemi  Overschotje 
Dorothy Christie  De geheime deur 
Joost van den Vondel  Adam in ballingschap 
Joost van den Vondel  Joseph in Dothan 
Molière    Scapin 



Bijlage 5: Speellijst GTA seizoen 1941-1942 
 
Totaal aantal voorstellingen: 451 (volgens jaarverslag 1941-1942) 
 

Auteur Titel Taal Aantal 
voorstellingen 

Friedrich von Schiller Maria Stuart Duits 86 
Johann von Bokay Ik hou van vier vrouwen Hongaars 61 
Dario Nicodemi Overschotje Italiaans 5 
Edouard Pailleron Muisje Frans 40 
P.C. Hooft  Warenar Nederlands 11 
William Shakespeare  Driekoningenavond Engels 23 
Gaston Baty  Princes Dulcinea Frans 11 
J.H. Penning  De zondaar Nederlands 52 
Alphonse Daudet l’ Arlesienne Frans 11 
Molière  School voor vrouwen Frans 12 
Gr. Martinez Sierra – 
Serafin y Joaquin Alvarez 
Quintero 

Achter hooge muren - Een 
zonnige morgen  

Spaans 17 

Joost van den Vondel  Gijsbreght van Aemstel Nederlands 13 
Michael de Swaen  De verheerlijckte schoenlappers 

of: de gecroonde Leerse 
Nederlands 6 

Kurt Sellnick  Tooneelhuwelijk Duits 24 
Molière  De burger edelman Frans 6 
Felix Lützkendorf Liefdesbrieven Duits 21 
Gaston Baty  Madame Bovary Frans 13 
A.J. Zoetmulder Groote pauze Nederlands 16 
Victorien Sardou – E. 
Moreau 

Madame Sans-Gêne Frans 10 

Heinz Coubier   Aimée of het gezonde verstand Duits 6 
    
Reprises:    
M.J. Brusse  Boefje Nederlands 2 
Curt J. Braun  Kilometerpaal 7.4  Duits 2 
Totaal   448* 
 
*Verschil van 3 voorstellingen wordt veroorzaakt door een spectacle coupé waarmee op 27 juni 1942 
het seizoen 1941-1942 werd afgesloten. Deze voorstellingen zijn niet meegerekend in het 
totaaloverzicht. Door de afdeling toneel werden gespeeld: Het eerste bedrijf uit de De zondaar, de 
tuinscène uit Maria Stuart en twee taferelen uit Madame Bovary. 
 



Bijlage 6: Speellijst GTA seizoen 1942-1943 
 
Totaal aantal voorstellingen: 334 (volgens jaarverslag 1942-1943) 
 

Auteur Titel Taal Aantal 
voorstellingen 

Curt J. Braun  Kilometerpaal 7.4  Duits 7 
Heinrich von Kleist - 
Thomas Asselijn
  

De gebroken kruik - Jan Klaas of 
Gewaande dienstmaagd 

Duits - 
Nederlands 

14 

Joost van den Vondel  Adam in ballingschap Nederlands 13 
Adelbert A. Zinn De ijsheiligen Duits 18 
Marcelle Mauret Madame Capet Frans 27 
Jean Serment  De mooiste ogen van de wereld Frans 44 
Henrik Ibsen   Spoken Noors 13 
Sophocles  Antigone Grieks 8 
R. en C.H. Feenstra Als de klok waarschuwt Nederlands 11 
Gerbr. Adriaensz. 
Bredero  

De Spaansche Brabander Jerolimo Nederlands 7 

Molière  Geleerde vrouwen Frans 4 
Guido Cantini  Zonnebloemen  Italiaans 1 
    
Reprises :    
A.J. Zoetmulder Groote pauze Nederlands 21 
Johann von Bokay Ik hou van vier vrouwen Hongaars 3 
Friedrich von Schiller Maria Stuart Duits 37 
Heinz Coubier  Aimée of het gezonde verstand Duits 24 
M.J. Brusse  Boefje Nederlands 23 
Kurt Sellnick  Tooneelhuwelijk Duits 3 
William Shakespeare  Driekoningenavond Engels 2 
J.H. Penning  De zondaar Nederlands 19 
Molière  School voor vrouwen Frans 3 
Gaston Baty  Madame Bovary Frans 12 
Gerhart Hauptmann  Voor zonsondergang Duits 3 
Joost van den Vondel Gijsbreght van Aemstel Nederlands 12 
Henrik Ibsen  Peer Gynt Noors 4 
Totaal   333 
 



Bijlage 7: Speellijst GTA seizoen 1943-1944 
 
Totaal aantal voorstellingen : 
 

Auteur Titel Taal Aantal 
voorstellingen

Guido Cantini  Afscheid Italiaans 38 
Axel Breidahl  Tehuis voor dames Deens  
Lope de Vega  De mirakelrider Spaans  
Carlo Goldoni  Het koffiehuis Italiaans  
Friedrich Michael De groote wereld Duits  
Friedrich Forster De infanten Duits  
William Shakepeare Veel leven om niets Engels  
Molière  
   

George Dandin (gevolgd door De 
belachelijk hoofse juffers) 

Frans  

Gaston Baty  Princes Dulcinea Frans  
Alphonse Daudet L’Arlesienne Frans  
Joost van den 
Vondel  

Noah of de ondergang der eerste 
wereld 

Nederlands  

Dick Ouwendijk De kringloop der kleinmoedigheid Nederlands  
    
Reprises    
Guido Cantini  Zonnebloemen  Italiaans  
Henrik Ibsen   Spoken Noors  
Henrik Ibsen  Peer Gynt Noors  
Gerhart Hauptmann  Voor zonsondergang Duits  
Johann von Bokay Ik hou van vier vrouwen Hongaars  
Friedrich von 
Schiller 

Maria Stuart Duits  

Joost van den 
Vondel 

Gijsbreght van Aemstel Nederlands  

Jurriaan Zoetmulder Groote pauze Nederlands  
Jean Serment  De mooiste ogen van de wereld Frans  
Gerbr. Adriansz. 
Bredero  

De Spaansche Brabander Jerolimo Nederlands  

R. en C.H. Feenstra Als de klok waarschuwt Nederlands  
Marcelle Mauret Madame Capet Frans  
Molière  Geleerde vrouwen Frans  
Molière  School voor vrouwen Frans  
J.H. Penning  De zondaar Nederlands  
M.J. Brusse  Boefje Nederlands  
Totaal    
 



Bijlage 8: Speellijst GTA seizoen 1944-1945 
 
Totaal aantal voorstellingen: 
 

Auteur Titel Taal Aantal 
voorstellin-

gen 
Alfred Savoir  Blauwbaard’s achtste vrouw Frans  
    
Reprises:   
Victorien Sardou en 
E. Moreau  

Madame Sans- Gêne Frans  

William Shakepeare Veel leven om niets Engels 3 
Guido Cantini  Zonnebloemen  Italiaans  
Joost van den 
Vondel 

Gijsbreght van Aemstel Nederlands  

Totaal    
 



Bijlage 9: Begroting gezelschap Jan C. de Vos jr. in Arnhem 
 
Toneelspeelsters:      fl. 29.400 
Loudy Nyhoff, Emma Morel, Nel Oosthout, 
Willy de Vos-Dunselman, Peronne Hosang, 
Mieke Flink, Adr. Canivez, Annie van Duin, 
Tine Opscholtens, Jeanne Versraete en Elly Weller. 
(jaarsalarissen bedroegen fl. 1.500 (Weller) 
tot fl. 4.000 (Nyhoff). 
 
Toneelspelers:  
Louis Grimberg, Piet Bron, Jan C. de Vos jr., 
Dick van Veen, Richard Flink, Frits van Dyk, 
Jacques de Haas, Gysbert Tersteegh, Chris Baay, 
Guus Oster, Hans v.d. Werff, Evert Burema, Just Chaulet 
en Schouten 
(jaarsalarissen bedroegen fl. 1.500 (Schouten) 
tot fl. 5.000 (Grimberg) en fl. 10.000 (De Vos).      
        fl. 47.100 + 
        fl. 76.500 
 
Ondersteunend administratief en technisch personeel  fl. 21.100 
 
Overige kosten: 
Schouwburghuur  fl. 20.000 
Reisgeld  fl. 15.000 
Séjours   fl. 15.000 
Diversen  fl. 58.530 + 
        fl. 108.530 + 
        fl. 206.130 
 
 



Bijlage 10: Begroting Stedelijk Utrechtsch TooneelgezelschapError! Bookmark 
not defined. 
 
1. Artistiek personeel: 
 - salarissen 10 toneelspeelsters     fl. 30.000 
 - ,, 13 toneelspelers, 
 waaronder een intendant      fl. 51.000 
  
 
2. Administratief personeel: 
 - salarissen      fl. 10.000 
 
3. Technisch personeel: 
 - salarissen       fl. 13.000 + 
         fl. 104.000 
 
4. Algemene onkosten: 
 - reiskosten, sociale lasten, reclame    fl. 140.000 
 
5. Huur Stadsschouwburg:      fl. 10.000 
 
6. Onvoorziene uitgaven:     fl. 10.000 + 
            
         fl. 160.000 + 
 
Totale onkosten:       fl. 264.000 
 
Ontvangsten: 40 speelweken à fl. 300 per week   fl. 12.000 
 
Nadelig saldo:        fl. 252.000 
 



Bijlage 11: Begroting van het Noord-Hollandsch Tooneel 
 
Salariskosten     1942/43   1943/44 
 
Willy de Vos-Dunselman   4.500   4.500 
Gusta Chrispijn-Mulder    5.000   5.000 
Ada van Duyl      --    3.000 
Tine Opscholtens    2.400   2.400 
Cilly Bach     2.700   2.700 
Joke Busch     1.900   1.900 
Sheila Clarijs     1.500   1.500 
Alma van Brussel    1.500   1.500 
Pau Dana     --    1.800 
Annie Frauenfelder    --    1.500 
Mien Duymaer van Twist   6.000   -- 
 
Jan C. de Vos      10.000   8.800 
Willem van der Veer    6.000   6.000 
Carl Veerhoff     4.000   4.000 
Jo van Erp     2.700   2.700 
Ton van Otterloo    3.900   3.900 
Just Chaulet     3.000   3.600 
Jan Hageboud     1.600   1.600 
Jean Stapelveld     3.000   3.000 
Karel Baars     2.880   2.880 
F. Emmelot      --    1.920 
F. Henrichs      --    800 
Folkert Kramer jr.      --    720 
Jan Jaspers      1.500   1.500 
Frans van Emmerik    1.800   1.800 
Ton van Aelst     1.700   -- 
Theo van Duyn     1.500   -- 
Henk Sluyter     1.500   -- 
      ---------- +  ----------- + 
       70.580   68.820  
 
Bedragen genoteerd in guldens. 
 
Bron: Brief waarnemend hoofd van de afdeling Theater en Dans, M. Wolters, aan V. d. Klugt en Sandee. 
NIOD, DVK-archief, map 180 Cd. 



Bijlage 12: Begroting Tooneelgezelschap Willem van der Veer 
 
Salarissen        seizoen 1944/45 
 
Carl Veerhoff, algeheel leider, toneelspeler   4.800 
Willem van de Veer, artistiek adviseur, toneelspeler, regisseur 4.800 
Jan C. de Vos, idem V.d. Veer    4.800 
Ton van Otterloo. toneelspeler    3.600 
Folkert Kramer, ,,      3.600 
Karel Baars, ,,      2.700 
Jo van Erp,    ,,     2.700 
 
Ada van Duyl, toneelspeelster    3.000 
Tine Opscholtens, ,,      2.100 
Sheila Clarijs,   ,,     2.100 
Cilly Bach,    ,,     2.100 
 
boekhouder       2.100 
toneelmeester/inspeciënt     2.100 
bagagemeester      2.100 
souffleuse       2.100 
       --------  + 
       36.700 
 
Bedragen genoteerd in guldens. 
 
Bron: Nota voor het waarnemend hoofd van de afdeling Theater en Dans van de waarnemend intendant 
van het NHT, 16 maart 1944. NIOD, DVK-archief, map 180 Dc. 
 



Bijlage 13: Begroting Tooneelgezelschap Willem van der Veer en Carl Veerhoff 
 
Salarissen seizoen 1944/45 
 
Carl Veerhoff, algemeen leider   4.800 
Willem van der Veer, toneelspeler   4.800 
T. van Otterloo, ,,   3.900 
F. Kramer,  ,,  3.000 
K. Baars,  ,,  2.700 
J. van Erp, ,,   2.700 
J. Jaspers, ,,  1.800 
 
A. van Duyl, toneelspeelster   3.600 
T. Opscholtens, ,,   2.400 
S. Clarijs,  ,   2.160 
C. Bach,  ,,   2.400 
 
H. Kemmler, toneelmeester   3.600 
C. Fabritius, inspecient   2.160 
P. Eypen, timmerman*   2.240 
R. Meyer, souffleuse   1.800 
P. Baars, kleedster*   1.200 
   -------- + 
  45.260 
 
* Salaris doorgestreept, waarschijnlijk niet geaccepteerd door het DVK. 
Bedragen genoteerd in guldens. 
 
Bron: Brief Veerhoff aan afdeling Theater en Dans van het DVK. NIOD, DVK-archief, map 180 Dd. 
 



Bijlage 14: Begroting Tooneelgezelschap Willem van der Veer, tweede versie 
 
Willem van der Veer   6.000 
Ton van Otterloo 4.020 
F. Kramer 3.600 
Jo van Erp 3.300 
Karel Baar 3.300 
Sheila Clar 3.300 
Tine Opscholtens 3.300 
Adry Dozy 2.100 
Ed de Blauw 2.400 
Fabricius 2.160 
Huur kantoor 600 
Onkosten kantoor 2.520 + 
 36.600  
 
Bedragen genoteerd in guldens. 
 
Bron: Brief Willem van der Veer aan De Ranitz, 24 mei 1944. NIOD, DVK-archief, 180 Dd. 
 



Bijlage 15: Speellijst van het Noord-Hollandsch Tooneel 

Seizoen 1942-1943 
 

1. J.W. van Cittert Witte van Haemstede 

Ton van Otterloo  Witte van Haemstede, natuurlijke zoon van. Floris V en neef 
van graaf Jan II, wonend op het slot Polanen. 

Carl Veerhoff   Gerrit van Voorne, wapenmeester aan het hof van de graaf. 
Jean Stapelveld Guy van Avesnes, broer van Jan II en stedehouder van 

Amsterdam, wonend op het slot Amsteldam 
Just Chaulet Willem van Oostervant, zoon van Jan II en later graaf Willem 

III (de Goede) 
Karel Baars   Van Meerlo 
Theo van Duyn   Van Kuik edellieden  
Ton van Aelst   Van Naaldwijk 
Henny Kemler   Van Utenhoven 
Willem van der Veer   Mante, kastelein op Polanen 
Willy de Vos-Dunselman Ada, zijn dochter 
Jan Jaspers   Ewout Overlande, Witte’s vertrouweling 
Henk Sluyter   Meester Nicodemus, heelmeester van de graaf. 
 
Première in de Stadsschouwburg in Haarlem, 19 september 1942. 
Regie: Jan C. de Vos jr. 
 
Het Noord-Hollandsch Tooneel speelde Witte van Haemstede tijdens de tournee voor 
Vreugde en Arbeid: 

Posthuis    Heerenveen  4-3-1944 
Zaal Slot   Meppel   5-3-1944 
Wapen van Steenwijk  Steenwijk  6-3-1944 
City Theater   Kampen  7-3-1944 
Tivoli    Apeldoorn  8-3-1944 
Schouwburg   Zutphen  9-3-1944 
Schouwburg   Lochem   10-3-1944 
Zaal Beskers   Winterswijk  11-3-1944 
Scala    Doetinchem  12-3-1944 
Katholieke Kring  Roosendaal  13-3-1944 
Koornbeurs   Bergen op Zoom 17-3-1944 
Musis Sacrum   Schiedam  18-3-1944 
Zaal Lommerrijk  Hillegersberg  19-3-1944 
Nutsgebouw   Alphen aan den Rijn 20-3-1944 
Nieuwe Schouwburg   Gouda   21-3-1944 
Kennemer Theater  Beverwijk  22-3-1944 
Harmonie    Alkmaar  23-3-1944 
Parkzaal   Hoorn   24-3-1944 
De Doele   Enkhuizen  25-3-1944 
Casino    Den Helder  26-3-1944 
Ons Huis    Zaandam  27-3-1944 
Musis Sacrum   Baarn   28-3-1944 
Grand Theater   Amersfoort  29-3-1944 
 

Bron: Arbeid, een uitgave van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, jrg. 1944. 

  



2. Friedrich Forster Watersport 
 

Jan C. de Vos jr.  Peter Jurgens, fabrikant 
Tine Opscholtens  Barbara, zijn zuster 
Willem van der Veer  Eugen Bugspriet 
Carl Veerhoff Aloïs Ameröder, vertegenwoordiger van een firma in 

watersportartikelen. 
Jean Stapelveld  Sylvester Lauermanr, bediende 
Ton van Otterloo  Nikolaas Thomsen 
Cilly Bach   Ariëla Thomsen 
Karel Baars   Van Becklenborg 
Alma van Brussel  Fanny, een kamermeisje 
Ton van Aelst dr. Jäger, vertegenwoordiger van de Kamer van 

Koophandel 
Henk Sluyter Wollmann, vertegenwoordiger van de Kamer van 

Koophandel 
Jan Jaspers    werkman 
Theo van Duyn  werkman 
 
Première: 25 september 1942 in de Stadsschouwburg te Haarlem 
Regie: Jan C. de Vos jr. 
 
Het Noord-Hollandsch Tooneel speelde Watersport tijdens de tournee voor Vreugde en 
Arbeid: 
 
Harmonie  Leeuwarden  9-10-1942 
Het Tehuis  Groningen  10-10-1942 
Concerthuis  Assen   11-10-1942 
De grote sociëteit Enschede  13-10-1942 
’t Groenendal  Almelo  14-10-1942 
Concertgebouw Hengelo  15-10-1942 
Stadsschouwburg Arnhem  16-10-1942 
Stadsschouwburg Maastricht  17-10-1942 
Rembrandttheater Eindhoven  18-10-1942 
Casino   Den Bosch  19-10-1942 
Stadsschouwburg Tilburg  20-10-1942 
Concordia  Breda   21-10-1942 
Kunstmin  Dordrecht  22-10-1942 
Stadsdoelen  Delft   23-10-1942 
Schouwburg  Leiden   24-10-1942 
Krasnapolsky  Amsterdam  26-10-1942 
Gooiland  Hilversum  27-10-1942 
Stadsschouwburg Utrecht  28-10-1942 
Dierentuin  Den Haag  29-10-1942 
Stadsschouwburg Haarlem  30-10-1942 
Krasnapolsky  Amsterdam  31-10-1942 
 
Bron: Arbeid, een uitgave van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, jrg. 1942.  

 
3. Gerhart Hauptmann Rose Bernd 

 
Willem van der Veer  de oude Bernd 



Jan C. de Vos jr.  Christoph Flanm 
Just Chaulet   Arthur Streckmann 
Karel Baars   August Keil 
Willy de Vos-Dunselman Rose Bernd 
Mien Duymaer van Twist Vrouw Flamm 
Gusta Chrispijn-Mulder  de oude Golischen 
Alma van Brussel  Martha Bernd  
Theo van Duyn   Hahn, arbeider bij Flamm 
Jan Jaspers    Heinz, arbeider bij Flamm 
Jean Stapelveld   Golisch, arbeider bij Flamm 
Henk Sluyter    Kleinert, arbeider bij Flamm 
Joke Busch   Eerste dienstmeid 
Cilly Bach   Tweede dienstmeid 
Henny Kemler   Een gendarme 
 
Première : 13 november 1942. 
Regie: Jan C. de Vos jr. 
 

4. Mia Bergeth Grootmoeder Wendenkron 
 
Gusta Chrispijn-Mulder  grootmoeder Martha Wendenkron 
Mien Duymaer van Twist Fanny, de schoondochter 
Just Chaulet   Klaus, zoon van Fanny 
Willy de Vos-Dunselman Valerie, de vrouw van Klaus 
Joke Busch   Britta, dochter van Fanny 
Jean Stapelveld   baron Dreihann, bankier 
Ton van Otterloo  ingenieur Haidecker 
Willem van der Veer  procuratiehouder Grothe 
Karel Baars dr. Goppelt, raadsheer/ Fritz, de secretaris/ Jochen, 

huisknecht 
Ton van Aelst   Karl von Maltitz 
Tine Opscholtens  Hanne, arbeidersvrouw/ Liesbeth, huishoudster 
Jan Jaspers   huisknecht in Berlijn 
Cilly Bach   Fini, kellnerin 
Henk Sluyter   Een dokter 
 
Première: Stadsschouwburg in Groningen, 25 december 1942. 
Regie: Jan C. de Vos jr. 
 

5. Kees Spierings Dorp in onrust 
 
Mien Duymaer van Twist Geertrui Verlinden, eigenaresse van “In de drie Linden” 
Cilly Bach   Clazina, haar dochter 
Tine Opscholtens  Mechel, de oude dienster 
Ton van Otterloo  Govert Verwijmeren, de aanstaande van Clazina 
Willem van der Veer Toontje Smulders, bijgenaamd Toontje de Pater, 

noodhulp in de herberg 
Sheila Clarijs   Anna, zijn dochter 
Jean Stapelveld  Jhr. Van de Bogerde, bezitter van Hermkenshage 
Jan Hageboud   Jhr. Mr. Frans Van de Bogerde, zijn zoon 
Jo van Erp   Pastoor de Wijs 
Joke Busch   Mijntje, meisje op de pastorie 
Just Chaulet   Door van Kessel 
Karel Baars   Hein Rickevoort boerenzoons uit de buurt 



Theo van Duyn  Martien Huskens 
Jan Jaspers   Sjef Nouwens 
 

Première: De Prins in Venlo, 5 februari 1943 (Het Nationale Dagblad, 29 januari 1943) 
Stadsschouwburg te Den Haag, 9 februari 1943 (http://www.tin.nl/wo2/index.htm)  
Regie: Kees Spierings 
 

6. William Shakespeare Twee edellieden van Verona 
 
Jean Stapelveld   De hertog van Milaan, Sivia’s vader 
Jan Hageboud   Valentijn 
Ton van Otterloo  Proteus  Twee edellieden van Verona 
Jo van Erp   Antonio, vader van Proteus 
Henk Sluyter   Thurio, een dwaas mededinger van Valentijn 
Sheila Clarijs   Julia, bemind door Proteus 
Alma van Brussel  Silvia, bemind door Valentijn 
Carl Veerhoff   Eglamour, begeleider van Silvia op haar vlucht 
Karel Baars   Flink, een, potsig dienaar van Valentijn 
Willem van der Veer  Lans, een dergelijk dienaar van Proteus 
Jan Jaspers   Panthino, bediende van Antonio 
Joke Busch   Lucetta, Julia’s kamermeisje 
Jo van Erp De waard, bij wie Julia verblijft/ Antonio, de vader van 

Proteus 
Henny Kemler 
Theo van Duyn Bandieten 
Frans van Emmerik 
 
Première: Stadsschouwburg Haarlem, 25 mei 1943. 
Regie: Jan C. de Vos jr.? In een artikel in het blad van de Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap 
noemt De Vos echter Kees Spierings als regisseur. 
Vos, J. C. de. ‘Het Noord-Hollandsch Tooneel’. NDK, februari 1943. 
 

7. Paul Helwig Wittebroodsweken 
 
Jan C. de Vos jr.  dr. Erich Stiebel 
Gusta Chrispijn-Mulder  Oude mevrouw Senden 
Tine Opscholtens  Sabine Senden, haar dochter 
Just Chaulet   Willy Ulbrich, man van Sabine 
Willy de Vos-Dunselman Ulla Witte, trouwe vriendin van Sabine Senden 
Cilly Bach*   Tini, het dienstmeisje van Sabine Senden. 
 
* N.H. den Hertog merkte in zijn recensie in Het Nationale Dagblad (22 maart 1943) op dat de rol van 
het dienstmeisje niet werd gespeeld door Cilly Bach. Hij vermeldt tevens dat de première plaats vond 
in Baarn. 
 
Première: Stadsschouwburg te Groningen, 3 maart 1943. 
Regie: Jan C. de Vos jr. 
 
Speeldata voor de tournee voor Vreugde en Arbeid: 
Schouwburg    Haarlem  1-9-1943 
Schouwburg   Leiden   2-9-1943 
Kunsten en Wetenschappen Den Haag  3-9-1943 
Odeon    Rotterdam  4-9-1943 
Stadsdoelen    Delft   5-9-1943 



Kunstmin   Dordrecht  6-9-1943 
Concordia   Breda   7-9-1943 
Concordia   Breda   8-9-1943 
Stadsschouwburg   Tilburg   9-9-1943 
Stadsschouwburg   Tilburg   10-9-1943 
Casino    Den Bosch  11-9-1943 
Stadsschouwburg  Arnhem  12-9-1943 
Stadsschouwburg  Arnhem  13-9-1943 
Stadsschouwburg  Heerlen   14-9-1943 
De Prins   Venlo   15-9-1943 
Beambten Casino  Treebeek  16-9-1943 
De Vereniging   Nijmegen  17-9-1943 
Stadsschouwburg  Maastricht  18-9-1943 
Apollo    Weert   19-9-1943 
Schouwburg   Deventer  20-9-1943 
Irene    Enschede  21-9-1943 
’t Groenendal   Almelo   22-9-1943 
Concertgebouw   Hengelo  23-9-1943 
Buitensociëteit   Zwolle   24-9-1943 
Concerthuis   Assen   25-9-1943 
Schouwburg   Groningen  26-9-1943 
Harmonie   Leeuwarden  27-9-1943 
Harmonie   Leeuwarden  28-9-1943 
Bellevue   Amsterdam  29-9-1943 
Bellevue   Amsterdam  30-9-1943 
Concordia    Bussum  1-10-1943 
Gooiland    Hilversum  2-10-1943 
Tivoli    Utrecht   3-10-1943 
Grand theater   Amersfoort  7-10-1943 
Musis Sacrum   Baarn   8-10-1943 
Zaal Beskers   Winterswijk  9-10-1943 
Buitensociëteit   Kampen  10-10-1943 
Schouwburg v.d. Woude Steenwijk  11-10-1943 
Nieuwe schouwburg  Heerenveen  12-10-1943 
Amicitia    Sneek   13-10-1943 
Schouwburg   Harlingen  14-10-1943 
Zaal Ogterop   Meppel   16-10-1943 
Zaal Bruinsma   Emmer-Compascuum 17-10-1943 
Schouwburgzaal  Oldenzaal  18-10-1943 
Tivoli    Apeldoorn  19-10-1943 
Schouwburg   Lochem  20-10-1943 
Schouwburg   Zutphen  21-10-1943 
Luxor Theater   Oss   22-10-1943 
Katholieke Kring  Roosendaal  23-10-1943 
Forum Theater   Sittard   24-10-1943 
Korenbeurs   Bergen op Zoom 25-10-1943 
Schuttershof    Middelburg  26-10-1943 
Schuttershof   Goes   27-10-1943 
Zaal Sobriëtas   Helmond  28-10-1943 
Musis Sacrum   Schiedam   29-10-1943 
Handelsgebouw   Vlaardingen  30-10-1943 
Ons Huis    Zaandam  2-11-1943 
Parkzaal   Hoorn   3-11-1943 
Harmonie   Alkmaar  4-11-1943 
Nutsgebouw   Alphen aan den Rijn 8-11-1943 



 
Bron: Arbeid, een uitgave van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, jrg. 1943.  
NIOD, DVK-archief, map 185b: nota M. Wolters, 16 augustus 1943. 

Seizoen 1943-1944 
 

8. Ludwig Bender Een publiek geheim 
 
Willem van der Veer 
Jo van Erp 
Folkert Kramer  
Willy Groenendal 
Ton van Otterloo 
Annie Frauenfelder 
Adry Dozy 
Lous Vigelius 
 
Première: Stadsschouwburg te Haarlem, 8 januari 1944 (volgens database TIN Amsterdam. De recensie 
van Capit dateert van 29 oktober 1943. Op grond van het laatste gegevens is dit stuk als eerste 
besproken). 
Regie: Willem van der Veer? 
 
Een publiek geheim werd voor de tournee voor Vreugde en Arbeid gespeeld in: 
Concertzaal Schot  Ter Apel  6-9-1943 
Hotel Dopper   Stadskanaal  7-9-1943 
Hotel te Bos   Nieuwe Pekela 8-9-1943 
Hotel Faber   Hoogezand  9-9-1943 
De Harmonie   Delfzijl  10-9-1943 
Hotel Wieringa   Appingedam  11-9-1943 
Hotel ’t Hoen   Scheemda  12-9-1943 
Volksgebouw    Uithuizen  13-9-1943 
Café Kuiper   Warffum  14-9-1943 
Hotel Tivoli   Eenrum  15-9-1943 
Hotel de Zon   Ommen  16-9-1943 
Nutsgebouw   Zwartsluis  17-9-1943 
Café Bolks    Vriezeveen  18-9-1943 
Hotel Keizerskroon  Borne   19-9-1943 
Centraal   Haaksbergen  20-9-1943 
Zaal van het Weeshuis Genemuiden  21-9-1943 
Concertzaal Kroes  Wijhe   22-9-1943 
Nutsgebouw   Vollenhove  23-9-1943 
Cantine Westenbergkazerne  Schalkhaar  24-9-1943 
Groote Sociëteit  Goor   24 of 25-9-1943 
Tent    Gieten   26-9-1943 
Wed. van Dijk   Klazinaveen  27-9-1943 
J. Scholten   Nieuw Weerdinge 28-9-1943 
Mulder    Valthermonf  29-9-1943 
Groothuis   Emmen  30-9-1943 
Zaal Dragt   Wolvega  1-10-1943 
De Zon   Oosterwolde  2-10-1943 
Zaal Sietsma   Gorredijk  3-10-1943 
Zaal Smits   Stiens   4-10-1943 
’t Rood Hert   Bergum  5-10-1943 



De Koornbeurs  Kollum  6-10-1943 
’t Noorderkwartier  Dokkum  7-10-1943 
De Doele   Bolsward  8-10-1943 
Zaal Terwisga   Joure   9-10-1943 
Hotel van Stralen  Grouw   10-10-1943 
 
Bron: Arbeid, een uitgave van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, jrg. 1943. 
NIOD, DVK-archief, map 185b: nota M. Wolters, 16 augustus 1943. 
 

9. Christien van Bommel-Kouw en Henk Bakker Westerman en Zn. 
 
Ada van Duyl  Mevrouw Martha Westerman 
Ton van Otterloo Jos, haar zoon 
Sheila Clarijs  Aimée, zijn vrouw 
Karel Baars  Van den Berg, verkooper/ Landschot, kunstschilder 
Willem van der Veer procuratiehouder Hansen 
Jan Jaspers  Landschot, kunstschilder 
Jean Stapelveld  Max Holdert/ Heemstra, verkoper* 
Adry Dozy  Miep Revers, typiste 
Will Schutte  Du Bree, chef 
 
*Rol van Heemstra soms ook gespeeld door Jan Jaspers. Programmabrochure Westerman & Zoon, 
Theaterinstituut Nederland, Amsterdam, map 990756. 
 
Première: Stadsschouwburg te Haarlem, 12 december 1943. 
Regie: Willem van der Veer. 
 
Westerman en Zn. werd voor de tournee voor Vreugde en Arbeid gespeeld in: 
Hotel De Sluis   Dieren   21-1-1944 
Irene    Aalten   22-1-1944 
R.K. Bondsgebouw  Doesburg  23-1-1944 
Zaal Koetsier   Heerde   24-1-1944 
Concertgebouw  Barneveld  25-1-1944 
Schouwburg   Lochum  26-1-1944 
Luxor    Culemborg  27-1-1944 
Nutsgebouw   Zaltbommel  28-1-1944 
Zaal Vulperhorst   Vinkeveen  29-1-1944 
Harmonie   Woudenberg  30-1-1944 
Bondsgebouw   Wijk bij Duurstede 31-1-1944 
Zaal Van Soest  Leersum  1-2-1944 
Centrum   Rhenen  2-2-1944 
Luxor Theater   Veenendaal  3-2-1944 
Hotel Eemland  Soest   5-2-1944 
Hotel Brands   Bilthoven  6-2-1944 
Hotel De Zwaan  Montfoort  7-2-1944 
Scala Bioscoop  Veghel   8-2-1944 
Nieuwe Bioscoop  Boxtel   9-2-1944 
Centraal Bioscoop  Geertruidenberg 10-2-1944 
City Theater   Oisterwijk  11-2-1944 
Het Wapen van Heusden Heusden  12-2-1944 
Zaal Verkuylen  Uden   13-2-1944 
Musis Sacrum   Dongen  14-2-1944 
De Beurs   Dinteloord  15-2-1944 



Musis Sacrum   Waalwijk  16-2-1944 
Harmonie   Gilze-Rijen  17-2-1944 
 
Bron: Arbeid, een uitgave van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, jrg. 1944. 
 

10. Harry Anspach Een buitengewone vrouw 
 
Willy de Vos-Dunselman Kitty Helft, de vrouw 
Ada van Duyl   Ninia, de huishoudster 
Jan C. de Vos jr.  Matthias Horst, de man van Kitty 
 
Première: Stadsschouwburg te Den Haag, 2 december 1943. 
Regie : Jan C. de Vos jr. 
 

11. Jules Sandeau Jonkvrouwe de la Seiglière 
 
Jan C. de Vos jr.  Markies de la Seiglière 
Tine Opscholtens  Baronesse de Vaubert 
Willy Groenendal  Hélène de la Seiglière 
Jo van Erp   Destournelles 
Henry van Loon  Bernard Stamply 
Henk Sluyter   Raoul de Vaubert 
Folkert Kramer   Jasmin 
 
Première: Stadsschouwburg te Groningen, 26 december 1943. 
Regie: Jan C. de Vos jr. 
 

12. Maurice Hennequin Pantoffelhelden 
 
Willem van der Veer  De oude Dupont 
Ton van Otterloo  Adrien, zijn schoonzoon 
Tine Opscholtens  Anette, zijn vrouw 
Ada van Duyl   De oude mevrouw Dupont 
Jean Stapelveld   De la Ferronnière 
Jo van Erp   Baron de Voudillac 
Karel Baars   huisknecht 
 
Première: Stadsschouwburg Gouda, 11 mei 1944 (Bron: database TIN, Amsterdam). De recensenten 
van Cinema & Theater en Het Algemeen Handelsblad spreken echter van een première op 14 mei 1944 
in Haarlem. 
Van Willige. ‘Pantoffelhelden’ Cinema & Theater, 27 mei 1944. 15. 
Zwaanswijk, P. ‘Pantoffelhelden’ Het Algemeen Handelsblad, 15 mei 1944. 
Regie: Willem van der Veer 
 



Bijlage 16: Het Noord-Hollandsch Tooneel: het overige repertoire 
 
Het seizoen 1942-1943 
 

1. J.W. van Cittert Witte van Haemstede 
 
Dit stuk is besproken in hoofdstuk 5. 
 

2. Friedrich Forster Watersport 
 
Watersport – oorspronkelijke titel Ariëla – van Friedrich Forster (1895-1958) ging op 2 oktober 
1942 in première. Het was door Vreugde en Arbeid uitgekozen en aan De Vos voorgelegd. 
Forster, het pseudoniem van de schrijver, dramaturg en toneelspeler Waldfried Burggraf, was 
schouwburgintendant van het Staatstheater in München. Zijn bekendste stuk Robinson soll nicht 
sterben (1932) werd in 1939 door de Amsterdamse Tooneelgroep onder leiding van Karel Baars 
gespeeld. In het seizoen 1943-1944 speelde het Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam in een 
regie van C. van der Lugt Melsert zijn stuk De infanten. Forster werd door H. Scholte in Cinema 
& Theater gezien als een belangrijke toneelauteur, maar niet van die importantie als de Duitse 
nationaalsocialistische auteurs als Rehberg, Langenbeck, Lauckner, Gobsch en Beste.38 Op het 
DVK circuleerde tijdens de oorlog een toneelstuk van hem Alle gegen Einen, Einer für Alle 
(1939), dat als nationaalsocialistisch te boek stond en aan De Vos werd voorgesteld. Hij heeft dit 
niet op het repertoire genomen. P.S. Maxim Kröjer bespreekt in Het Nationaal-Socialistisch 
Tooneel twee toneelstukken van hem.39 Dr. Wijnand Frans noemt Forster niet in zijn overzicht 
van de moderne Duitse literatuur.40 Forster is geen nationaalsocialistisch auteur, 
nationaalsocialisten kwalificeerden hem echter wel als zodanig. 

Watersport, een sportstuk in vier aktes, vertelt het verhaal van de vijftigjarige Peter 
Jürgens, een fabrikant in cosmetische artikelen. Barbara, zijn zuster, reeds twintig jaar als huis-
houdster bij hem in dienst, heeft het bereiken van deze zo belangrijke mijlpaal in het leven van 
haar broer doorgebriefd aan de redactie van een krant. Van verschillende kanten stromen nu de 
goede wensen binnen. Een vertegenwoordiger van een firma in watersportartikelen biedt Jürgens 
zelfs een tweepersoons tent en een kano aan. Peter is van dit alles niet op de hoogte, omdat hij na 
een ruzie met Barbara buiten is gaan wandelen. Bij terugkomst besluit hij alle cadeaus toch te 
aanvaarden en zo tegelijkertijd wraak te nemen op zijn praatgrage zus. Op hun vakantie 
ontmoeten Peter en Barbara een ruziënd echtpaar. Man en vrouw kamperen ieder in een eigen 
tent. Onderwerp van de ruzie is een zekere Van Becklenborg. Ariëla, de echtgenote, werkt voor 
deze handtastelijke oude vrouwengek, terwijl haar man Nicolaas, een uitvinder, geen inkomen 
heeft omdat zijn uitvinding nog niet in productie is genomen. Er verschijnt nog een rentenier op 
het eilandje die, als gevolg van zijn bijziendheid, Barbara aanziet voor zijn vroegere geliefde. 
Een verloving is nu slechts een kwestie van tijd. Om de feestvreugde kompleet te maken 
verschijnt Van Becklenborg ten slotte ook nog ten tonele. 

Dit stuk is in de maanden oktober tot en met december 1942 negenentwintig keer 
opgevoerd. In oktober 1942 werd dit blijspel eenentwintig keer gespeeld voor het Nederlandsch 
Arbeidsfront onder auspiciën van Vreugde en Arbeid. Het NHT wilde in eerste instantie met 
Witte van Haemstede op tournee gaan, maar dat stuk was te moeilijk voor het publiek, oordeelde 
de leiding van Vreugde en Arbeid. Watersport zou beter aansluiten bij de doelgroep, De Vos 
werd wel gevraagd het stuk voor de arbeiders bij de eerste voorstelling in de bijna uitverkochte 
Stadsschouwburg te Groningen in te leiden.41 

In één van de weinige kritieken werd dit stuk geen gelukkige greep van De Vos genoemd. 
De recensent van het Utrechts Nieuwsblad vond het een onspeelbaar stuk met weinig 
dramatische activiteit: veel te lange gesprekken, een voortdurende herhaling van dezelfde 
grappen zonder een behoorlijke inhoud. Voor de weinige toeschouwers werd dit blijspel een 
drama, schreef hij.42 
 
 
 



 
3. Gerhart Hauptmann Rose Bernd 

 
In 1942 werd de tachtigste verjaardag van deze Duitse toneelschrijver in heel Europa herdacht. 
Zo werd Voor zonsopgang in Denemarken op de radio uitgezonden, in Slowakije verschenen in 
alle kranten lange artikelen waarin vooral de band tussen Hauptmann en zijn volk werd 
benadrukt. Verschillende Nederlandse gezelschappen hadden stukken van hem op het repertoire 
genomen. Zo speelde een gezelschap met Jan van der Linden, Piet Bron, Coba Kelling, Anke 
Smit, Rini Otten en Evert Burema Beverpels. Johan Boezer speelde met zijn groep De 
Schouwspelers waarvan o.a. Jopie Koopman deel uitmaakte Hannele’s hemelvaart. Jacques van 
Bijlevelt en Octave van Aerschot speelden met Betty Kapsenberg, Henk Dillewaard, Emmy 
Arbous, Johan Boskamp, Frans du Mée en Willy van Hemert Voerman Henschel. Het 
Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam speelde Voor zonsondergang in een regie van Cor van 
der Lugt Melsert. Het NHT kon bij deze herdenking niet achterblijven en koos Rose Bernd 
(1903) uit voor opvoering. Het stuk werd in 1903 na vijf opvoeringen verboden, maar leverde 
Hauptmann voor de derde keer de Grillparzerprijs op. Zijn nominatie voor de Schillerprijs werd 
door de Duitse keizer steeds afgewezen. Rose Bernd – ingeleid en vertaald door Frans Primo – 
verscheen als deel 10 in de Theaterreeks van uitgeverij Opbouw. Opvallend is dat in de receptie 
van Hauptmanns werk in Nederland door de verschillende theaterdirecteuren en regisseurs vooral 
gekozen is voor zijn naturalistische stukken en niet voor een toentertijd modern klassiek werk als 
Iphigenie in Delphi uit 1941. 

Gerhart Hauptmann (1862-1946) verwierf in 1893 grote bekendheid met Die Weber, een 
naturalistisch stuk over een weversopstand in 1844 in Silezië. Na de machtsovername van Hitler 
was hij niet in Exil gegaan zoals Thomas Mann, Bertolt Brecht en vele anderen. Misschien zal 
zijn hoge leeftijd een rol hebben gespeeld of het feit dat hij moeilijk zijn geboortestreek Silezië 
vaarwel kon zeggen. Het feit dat Hauptmann gebleven is, maakte hem voor de 
nationaalsocialisten een geschikt doelwit voor hun cultuurpolitiek. 

De nationaalsocialisten prezen de ‘volkse’ auteur Hauptmann omdat hij in de volkstaal, 
het Silezisch dialect, schreef. Het mythische karakter van enkele van zijn werken was voor 
nationaalsocialisten een ander argument om hem in hun armen te sluiten. Voor hen was Florian 
Geyer Hauptmanns beste werk, een stuk dat het DVK ook het NHT had aangeraden. Hij had 
volgens Wolters in dit stuk afgerekend met een verderfelijke stroming als het naturalisme: 
‘Florian Geyer getuigt reeds van zijn wil de erfenis van den jongen Goethe – Götz von 
Berlichingen – te aanvaarden en te verrijken, verder te ontwikkelen.’43 Dat deze erfenis als 
mislukt moest worden beschouwd, in de ogen van de nationaalsocialisten bleef dit werk veel te 
naturalistisch, deed niets af aan het feit dat Hauptmann zich los wilde maken van het naturalisme 
en aansluiting zocht bij de grote Duitse klassieke auteurs. Erg ‘bloed-en-bodem’-achtig klonk het 
in de kritieken uit de jaren veertig, toen gezegd werd dat Hauptmann als ‘een onverzettelijke 
boom geworteld is in de Duitse aarde.’44 Een argument voor deze kijk op Hauptmann waren de 
bronnen die hij voor zijn werk had gebruikt: Silezië, Duitsland, Goethe en de klassieken. Het 
oeuvre van Hauptmann liet volgens de nationaalsocialistische kritiek een ontwikkeling zien van 
naturalisme (Die Weber en Rose Bernd) via een compromis tussen naturalisme en romantiek 
(Hannele’s Himmelfahrt, Die versunkene Glocke, Der arme Heinrich en Florian Geyer) naar 
toneelstukken in de trant van de oude Griekse tragedie (Iphigenie in Delphi en Iphigenie in 
Aulis), eenzelfde ontwikkelingsgang die bij meerdere Duitse schrijvers te signaleren viel. Toch 
was Gerhart Hauptmann niet voor iedereen een groot schrijver. In een beschouwing over het 
werk van deze Silezische dichter stelde Wolters dat Hauptman weliswaar ook voor de 
oorlogsgeneratie van betekenis was, richtingbepalend was hij in deze revolutionaire tijd 
geenszins. Zijn broer Carl achtte hij van groter belang, omdat deze ‘zijn diepste werkingen daar 
bereikte, waar hij in het leven van het volk greep’.45 

Rose Bernd is het verhaal van een boerenmeisje uit een streng christelijk milieu. Zij heeft 
een verhouding met rentmeester Flamm en verwacht een kind van hem. Streckmann, de Don 
Juan van het dorp, is van dit overspel getuige geweest. Flamm is getrouwd met een oudere, 
ziekelijke vrouw. Hij chanteert Rose. Zij wil zowel van Flamm als van de dronkaard Streckmann 
niets weten. Zij moet volgens de wens van haar vader trouwen met August Keil. Rose vertelt 



vrouw Flamm dat ze in verwachting is. De oude vrouw heeft begrip voor de misstap van haar 
man, zij wil het kind adopteren. Keil en Streckmann krijgen ruzie om Rose; Streckmann slaat 
Keil een oog uit. Er volgt een rechtszaak waarbij Streckmann zich moet verantwoorden. Tijdens 
de rechtszitting pleegt Rose uit schaamte meineed. Aan gevoelens van wanhoop ten prooi wordt 
ze door een arbeider naar huis gebracht. August Keil verlangt van de oude Bernd, dat hij zijn 
aanklacht wegens belediging intrekt, wat Bernd weigert. August biecht dan de misdaad van Rose 
bij de oude Bernd op, die daarop zijn wereld in elkaar ziet storten. Als oplossing stelt Keil voor 
om Rose te trouwen, hij is nog steeds verliefd op haar, en uit de streek weg te trekken. Als Rose 
hiervan op de hoogte wordt gesteld, bekent ze het kind van haar en Flamm te hebben gewurgd. 

De première vond plaats op 14 november 1942 in de Stadsschouwburg in Haarlem onder 
auspiciën van Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap. Om het propagandistisch karakter 
van de voorstelling kracht bij te zetten woonden Goedewaagen, Primo, Bakker en Plekker deze 
première bij. Naast deze voorstelling had de Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap een 
avond belegd waarop dr. Kniffler, de directeur van de Deutsche Oberschule in Amsterdam, en 
Frans Primo over het leven en werk van Hauptmann zouden vertellen. Het geheel zou worden 
opgeluisterd met voordrachten uit het werk van de schrijver door Heinz Lorscheidt, acteur bij het 
Deutsches Theater in den Niederlanden. Om de toeschouwers enigszins voor te bereiden op het 
stuk lichtte de voorzitter van de Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap vooraf het 
publiek in dat Hauptmann het gegeven van de ongehuwde moeder beslist anders zou hebben 
uitgewerkt als hij het nu zou hebben geschreven. 

In een verantwoording aan Max Wolters legde Jan C. de Vos jr. uit hoe hij het 
naturalistische karakter van Rose Bernd had geïnterpreteerd. Volgens hem gingen de personages 
in dit stuk ten onder gaan aan hun eenzaamheid. Hauptmann had in zijn ogen geen tendensstuk 
geschreven, het ging hem vooral om de ondergang van de hoofdpersoon Rose Bernd. Ook alle 
ander personages droegen een eenzaamheid in zich, waardoor ze tot de ondergang waren 
gedoemd. Rose Bernd was volgens Primo geen tragische figuur, in een boerendorp werd een 
ongehuwde moeder ondanks de strenge seksuele moraal geenszins verstoten. De tragiek kwam 
voort uit haar eigen karakter, haar hulpeloosheid – versterkt door het feit dat Rose’s moeder was 
overleden – en maakte haar weerloos tegenover alles wat op haar weg kwam. ‘Rose pakt haar 
noodlot wel vastberaden aan, zooals haar inborst haar dat oplegt, in groote, ofschoon 
noodgedwongen zelfstandigheid, maar toch ook weer voorbeeldeloos naïef en onbeholpen, 
zonder eenige menschenkennis en zonder inzicht in de toestanden en de omstandigheden van het 
milieu waarin zij leeft.’46 Behalve het naturalistische karakter van het werk was Primo niet 
gecharmeerd van de realistische achtergrond van het verhaalgegeven. De wereld van Rose Bernd 
was niet voortgekomen uit de fantasie van Hauptmann, Rose Bernd was een dienstmeisje uit het 
Silezische gehucht Herischdorf en Hauptmann had haar ontmoet tijdens een rechtszitting. Hij had 
het als lid van de jury voor haar opgenomen en had haar vrijgepleit. Het realistische gegeven 
deed volgens Primo afbreuk aan echt kunstenaarschap. 

In een recensie in de Lochemse Courant werd echter geopperd dat de keuze voor dit stuk 
terug te voeren was op de tweezijdige pedagogische taak van het gezelschap. Aan de ene kant 
wilde De Vos het publiek in contact brengen met toneel van zeer verschillende aard, aan de 
andere kant zou hij gepoogd hebben zijn acteurs vertrouwd te maken met diverse toneelstukken 
uit het klassieke repertoire. 

Bij de bespreking van de voorstelling in De Schouw ging recensent Chris de Graaff niet 
uit van de vraag waarom het naturalisme voor de toneelschrijver anno 1942 onbruikbaar was 
geworden, maar in hoeverre Hauptmann er in geslaagd was zijn persoonlijkheid tot uiting te 
brengen. Als axioma poneerde hij dat de volkse kunstenaar altijd een persoonlijkheid was, omdat 
hij er in slaagde ‘zijn eigen aard, en daarmee het meest wezenlijke van zijn ras en zijn volk te 
uiten’.47 Hoewel Hauptmann ten tijde van Rose Bernd het naturalisme aanhing, waren zijn 
persoonlijkheid, menselijkheid en eigen aard in tact gebleven. Daarom moest het NHT geprezen 
worden omdat het deze voorstelling op het repertoire had gezet. De Vos had Rose Bernd als een 
klassieke noodlotstragedie opgevat en de schrijver getoetst op zijn innerlijke waarde, en daarin 
week deze voorstelling af van de andere hierboven genoemde. De spelers en speelsters van het 
NHT wisten door hun spel het waarachtig menselijke in al de personages zo op de toeschouwers 



over te brengen dat deze de indruk kregen dat Hauptmann het alledaagse leven in het dorp een 
hogere betekenis had gegeven en daarmee had hij het naturalisme overwonnen. 

Sybren Modderman stelde in een recensie in De Waag de link tussen de eigen tijd en die 
waarin Hauptmann zijn werk schreef aan de orde. Hij stelde vast dat er nog te weinig tijd was 
verstreken om te beseffen dat ‘het levensgevoel, van waaruit wij in dezen tijd leven, een reactie is 
op het levensgevoel, van waaruit Hauptmann dit brok menschelijke ellende tot onderwerp van 
zijn stuk maakte, wij zijn juist door deze reactie innerlijk nog te vast aan zijn tijd gebonden en 
staan daarom nog niet vrij genoeg om dit gegeven zuiver en alleen als dramatisch gegeven te 
aanvaarden’.48 In Rose Bernd was nauwelijks sprake van een werkelijk dramatisch 
noodlotsconflict, dat door een innerlijke spanning bij het hoofdpersonage tot uiting kwam, omdat 
het noodlot te zeer door het toeval werd bepaald. In die zin maakte Modderman dus een 
onderscheid tussen het naturalistische noodlot en zoals dat door de nationaalsocialisten werd 
opgevat. In Rose Bernd werd alleen de lijdende mens getoond, de strijdende mens bleef 
achterwege. Het verschil tussen de nationaalsocialistische interpretatie uit de jaren veertig en de 
bedoeling van Hauptmann met dit stuk gaf Modderman duidelijk aan: ‘Hauptmann had zijn Rose 
Bernd zoo geschreven en niet anders, omdat het hem niet ging om groote dramatische scènes, 
met diepe zielsconflicten, waar de mensch ook in zijn ondergang nog groot kan zijn. Veeleer 
heeft hij de dagelijksche dingen des levens uit willen beelden, die den mensch door hun 
samenloop op een deerniswaardige wijze in zijn ongeluk kunnen drijven.’49 De uitwerking van 
zo’n interpretatie op de nationaalsocialistische toeschouwers was, dat zij de dramatische 
handeling als traag hadden ervaren. Vooral het deerniswekkende element in de personages 
Vrouw Flamm, August Keil en Rose Bernd zou hun waarschijnlijk zijn opgevallen, wat voor hen 
echter niet voldoende zou zijn geweest. ‘Maar het is juist ook deze deernis, waarmee onze tijd, 
die voor zoo geheel andere conflicten staat, die slechts gewonnen kunnen worden door een voor 
alles levensaanvaardende, actieve, strijdbare levenshouding, geen genoegen meer kan nemen.’50 

Wat betreft het spel moest vooral Willy de Vos-Dunselman het ontgelden: zij legde de 
verkeerde accenten, waardoor sommige details extra nadruk kregen die ze eigenlijk niet 
verdienden. Daardoor deed haar spel geforceerd aan. 

Rose Bernd werd in de periode november 1942 tot januari 1943 vijfentwintig maal op de 
planken gezet, in de zomer van 1943 speelde het NHT Rose Bernd in het openluchttheater De 
Zandkuil in Lochem. De laatste uitvoering vond plaats in de Stadsschouwburg in Groningen. In 
zijn terugblik op het eerste speelseizoen beschouwde Jan C. de Vos dit stuk als het grootste 
succes van het NHT. 
 

4. Mia Hergeth Grootmoeder Wendenkron 
 

Als vierde stuk speelde het NHT Das Werk van Mia Hergeth, met als Nederlandse titel 
Grootmoeder Wendenkron, op 25 december 1942 in een uitverkochte Stadsschouwburg in 
Groningen. Dit stuk in drie bedrijven werd in totaal negen keer gespeeld in de maanden 
december 1942 en januari/ februari 1943. 

Grootmoeder Wendenkron is aan het begin van het stuk zeventig jaar oud, maar 
ondanks haar hoge leeftijd leidt ze nog altijd de door haar man opgerichte cellulosefabriek. 
Haar zoon is door de invloed van zijn vrouw Fanny een mislukt bankier en hij is bij zijn 
overlijden bijna failliet. Als hun zoon Klaus dit ter ore komt, roept hij met tegenzin de hulp in 
van zijn kapitaalkrachtige grootmoeder. Zij weigert geld te steken in het bankiershuis, maar 
eist wel dat de familie op haar buiten komt wonen. In de rest van het stuk zal zij proberen de 
rotte plek in de familie (Fanny) te verwijderen. Klaus wordt de opvolger van grootmoeder, 
nadat de wijze, oude vrouw ook nog zijn huwelijk met Valerie heeft gered. Fanny verdwijnt 
aan het eind van het stuk en een Wendenkron leidt wederom de cellulosefabriek. Er zal een 
nieuw geslacht opgroeien dat de oude tradities van plicht en trouw zal eerbiedigen. 

Volgens de kritiek in Cinema & Theater was het familiespel Grootmoeder 
Wendenkron ‘een eenvoudig en gezond stuk zonder psychologische kronkels of geforceerde 
buitenissigheden. Het heeft als basis de familie en het werk, de fundamenten van een goede 
samenleving’.51 In het gezin van schoondochter Fanny werd over Martha Wendenkron 
gesproken alsof het een mythische figuur betrof. Martha – ‘de oude uit de bergen’ – werd 



gepresenteerd als de vertegenwoordigster van een vorige generatie die deugden als plicht en 
trouw hoog in het vaandel had staan. Doordat die deugden aan het eind van het stuk waren 
gewaarborgd, was de cirkel rond. 

Een ander facet dat van belang is bij de interpretatie van dit stuk is de tegenstelling 
tussen stad en platteland. De kleinzoon Klaus woont met zijn vrouw Fanny in de grote stad 
(Berlijn) en zij gedragen zich als mondaine wereldburgers, zij leven in een grote villa aan de 
rand van de stad. Met de huwelijkstrouw neemt vooral Fanny het niet zo nauw en haar 
kinderen gaan mondain gekleed. Martha Wendekron slaagt er door haar voortvarendheid in 
Klaus terug te winnen voor de waarden en normen die in de provincie al eeuwenlang hebben 
gegolden en nu nog steeds opgeld doen. Zij is niet ouderwets, maar juist zeer modern en 
sociaal ingesteld. Deze interpretatie met de nadruk op de nationaalsocialistische ideologemen 
‘plicht’ en ‘trouw’ zou voor Jan C. de Vos jr. een van de redenen geweest kunnen zijn om dit 
werk op het repertoire te nemen. 

De enscenering en regie waren zo vorm gegeven dat de toeschouwers het idee hadden dat 
ze naar een vooroorlogs Nederlands familieleven keken. Het personage van Martha kwam als 
enige goed uit de verf, de andere karakters bleven steken in oppervlakkigheid. Recensenten 
prezen de vlotte dialoog en het spel van Gusta Chrispijn-Mulder, Mien Duymaer van Twist en 
Joke Busch. 
 

5. Kees Spierings Dorp in onrust 
 
Enigszins verbijsterd heeft de kritiek gereageerd op het vijfde stuk van het NHT: ‘Verderfelijke 
ideologie! (…) Een aanfluiting van alle rechtvaardigheidsgevoel, een vunzig kerkelijk onderonsje 
om den plutocraat te vrijwaren voor de gevolgen van zijn daad. De boer is dom en arm genoeg 
om daarvoor op te draaien! Een moraal om van te walgen!’52 En dat nog wel voor een toneelstuk 
dat in 1942 de tweede prijs had behaald in de prijsvraag van het DVK. De tekst werd later zowel 
als novelle en toneelstuk uitgegeven als deel 9 in de Theaterreeks van uitgeverij Opbouw.53 

De dramatische handeling laat zich eenvoudig vertellen. Clazina, de dochter van Geertrui 
Verzijlen, eigenaresse van het café ‘De drie linden’ staat op het punt Govert Verwijmeren te 
trouwen. Tijdens de kermis houdt het schuttersgilde, waarvan Govert lid is, schietwedstrijden op 
een veld achter het café. Govert en Clazina onttrekken zich aan de vrolijke stemming en gaan als 
een verliefd paar een wandeling maken. Tijdens deze wandeling klinkt er een schot; Clazina valt 
dodelijk getroffen neer. Govert wordt verdacht van de moord, maar hij is na twee dagen weer een 
vrij man. Er valt niets te bewijzen. Het dorp, en vooral Geertrui Verzijlen, houden hem toch voor 
de moordenaar. De toeschouwers weten echter dat de echte moordenaar jonker Frans van den 
Bogerde is. Hij heeft tijdens een jachtpartij met zijn vader een schot op een fazant gelost. Een 
kogel trof Clazina. Overmand door wroeging wil jonker Frans zich aangeven voor zijn daad. Zijn 
vader weerhoudt hem ervan. Zijn zoon heeft geen schuld, het was een ongeluk. Veel belangrijker 
is de smet op de carrière van de studerende jonker. Rechter zou hij niet meer kunnen worden, met 
zijn verloofde kan hij na het bekend worden van de ware toedracht niet meer trouwen en 
misschien volgt er nog wel een veroordeling, want ‘de wet kan geïnterpreteerd worden naar 
allerlei zijden ...’.54 Na twee jaar gezwegen te hebben kunnen de jonkheren de wroeging niet 
meer verdragen. Zij vertellen onder het mom van ambtsgeheim de ware toedracht aan de pastoor. 
Ze zijn bereid om Govert onder gunstige voorwaarden een stuk land te verkopen. De pastoor zal 
proberen Govert in te lichten, maar hem tegelijkertijd ervan te weerhouden een aanklacht in te 
dienen. Door te zinspelen op een wroetende justitie, zelfs de naam van zijn vroegere geliefde zou 
door het slijk gehaald kunnen worden, lukt het hem. Met Geertrui Verzijlen wordt ook de vrede 
getekend. 

Dorp in onrust deed een recensent van het Rotterdams Nieuwsblad denken aan Der 
Freischütz, de opera van Carl Maria von Weber, die op zijn beurt weer op een legende uit Das 
Gespensterbuch (1810) was gebaseerd. Als overeenkomstige motieven noemde hij dat een 
plaatselijk schuttersfeest aanleiding was tot het tragische conflict, waardoor een verliefde 
jongeling in eerste instantie als dader werd beschouwd. De vertroostende wijsheid kwam in 
het stuk van Spierings niet van een kluizenaar maar van een geestverwant, een eenvoudige 
dorpspastoor.55 



De novelle had een iets ander uitgangspunt. De centrale aandacht gaat uit naar de 
nobele figuur van Govert Verwijmeren, die door het dorp als de moordenaar van zijn geliefde 
wordt gezien. De beide jonkers blijven in de novelle op de achtergrond. Pas na acht jaar komt 
de pastoor de ware toedracht te weten als de oude jonker op zijn sterfbed vertelt dat zijn zoon 
het fatale schot heeft gelost. Wel worden hier dezelfde motieven genoemd om de zaak in de 
doofpot te stoppen. In het toneelstuk ligt het dramatische hoogtepunt niet in het begin bij de 
moord, maar bij de onthulling van de ‘dader’. 

De première van het stuk vond plaats op 7 februari 1943 in de Stadsschouwburg in 
Utrecht in een regie van de schrijver. Het tempo waarin gespeeld werd, was volgens de 
kritieken in de eerste bedrijven te langzaam, de bezielende regievoering werd als een positief 
punt genoemd. Het streekkarakter van dit stuk was vooral te merken in de aankleding van de 
decors en het gebruik van het Brabantse dialect door de voornaamste personages. 

Hoe verschillend er op Dorp in onrust werd gereageerd, blijkt ook uit de recensies. 
Was N. den Hertog, zoals we gezien hebben, zeer negatief, Frans de Prez besprak het stuk 
drie maanden later in hetzelfde nazi-blad zeer positief: ‘een hoogst verdienstelijk werk, dat 
verre uitgaat boven alle derde en vierde rangs boulevardstukken en prullaria, zoowel van 
buitenlandschen als z.g. Nederlandschen oorsprong’.56 Bij de uitvoering bleek het 
zwaartepunt volgens hem te liggen op welke manier de verschillende personages omgingen 
met schuld en twijfel. Op het toneel ‘stonden daar menschen, levende menschen met hun leed 
en hun vreugde, hun spanningen en hun hoop. Zonder sentimentaliteit, logisch en wars van 
valsch effect is dit stuk geheel uit de stof en laat ons schouwen in al de diepte van het 
menschelijk hart’.57 J. Bongenaar reageerde furieus. ‘De gewone boer moet de landjonker 
maar vergeven ter wille van diens naam en carrière. De gewone boer moet maandenlang 
hoon, spot en schande van de dorpsgemeenschap verdragen en de gewone boer mag aan het 
einde nog ‘dank je wel’ zeggen, omdat ‘mijnheer’ zoo goed zal zijn hem een stuk land te 
verkoopen, om van het allermisselijkste antwoord in den biechtstoel maar niet te spreken.’58 
Gelet op het lezerspubliek van Bloed en bodem was de verontwaardiging ten aanzien van boer 
Govert Verwijmeren begrijpelijk. 

In andere kritieken viel eenzelfde geluid te beluisteren. Vooral de pastoor en de beide 
jonkheren kregen het zwaar te verduren. Het was natuurlijk stuitend dat een ‘plutocraat’ ter 
wille van de carrière en het huwelijk van zijn zoon de waarheid verdoezelde en de schuld aan 
de dood van Clazientje in de schoenen van Govert Verwijmeren schoof, een nobel lid van de 
volksgemeenschap. Dat de jonkers, want Frans liep mee aan het handje van zijn vader, zulke 
trucs uithaalden, was tot daar aan toe. Zij stonden als plutocraten en restanten van een 
vroegere samenleving toch al buiten de nationaalsocialistische maatschappij. Het zwaartepunt 
van de kritiek kwam op de schouders van de pastoor neer. Deze geestelijke met de 
achternaam De Wijs deed zijn naam geen eer aan, schamperde een criticus. Hij dekte in feite 
de verfoeilijke handelswijze van de jonkers. Dat hij hun gedrag niet goedkeurde, maar hun 
standpunt probeerde te begrijpen om daarna de zaak in der minne te schikken, was te veel van 
het goede. ‘Wanneer wij dan nog zien, dat de pastoor tegenover Govert jonker Frans en zijn 
vader nog een pluim op den hoed steekt met te vertellen, dat zij beiden in Goverts onschuld 
geloven en in alles geheel achter hem staan en Govert zich dankbaar herinnert dat de jonker 
tegenover hem zoo welwillend was om hem land te verkopen, dan kunnen wij toch wel 
gevoeglijk zeggen, dat de maat wel zoo wat vol is.’59 Sybren Modderman had liever gezien 
dat Spierings de figuur van Govert en zijn breuk met de kleine dorpsgemeenschap meer op de 
voorgrond had geplaatst. In tegenstelling met de novelle had hij de beide jonkheren voor het 
voetlicht geplaatst, waardoor de onzuivere werkwijze van de pastoor veel te veel aandacht had 
gekregen. 

De leiding van het NHT paste daarop dezelfde tactiek toe als August Heyting bij 
Witte van Haemstede. In een brief aan jhr. S.M.S. de Ranitz benadrukte Carl Veerhoff het 
grote succes van Dorp in onrust. Hoewel deze toegaf dat Het Nationale Dagblad, Het Volk en 
De Waag het stuk veroordeelden, probeerde Veerhoff met geselecteerde recensiefragmenten 
uit Het Vaderland en De Arnhemsche courant en uit eigen ervaring – ‘een goed bezette zaal, 
die ons gul onthaalde met luid applaus en toejuichingen na elke acte’ – aan te tonen dat deze 
voorstelling in de provincie met luid gejuich was ontvangen.60 



Hoewel Dorp in onrust in dialect werd gespeeld, was niet iedere recensent gecharmeerd 
van de tekening van het Brabantse milieu; van de kermis in het dorp, het schuttersfeest en de 
achterklap in de dorpsgemeenschap merkten de toeschouwers amper iets. Werd vooral de 
inhoud van het stuk zeer kritisch bekeken, over het spel waren de meeste recensenten best te 
spreken. Willem van der Veer en Jo van Erp kregen de meeste lof toegezwaaid. Het goede 
spel had een beter stuk verdiend, verzuchtte Den Hertog. 
 

6. William Shakespeare Twee edellieden van Verona 
 

Shakespeare was naast de Ier Bernard Shaw een van de weinige Engelstalige toneelauteurs, die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog gespeeld mocht worden. Shakespeare was, aldus Van Cittert, 
degene die ‘het diepst en innigst de kunst der renaissance met den Germaanschen geest door-
dringt’.61 Volgens de nationaalsocialisten was Shakespeare een typische dichter uit de 
Renaissance omdat hij met zijn toneelstukken de raadsels van het leven trachtte te doorgronden. 
Zijn toneelstukken kenden niet de traditionele kenmerken van het klassieke drama: de koningen 
en helden waren gewone mensen, zij waren niet boven het alledaagse leven verheven. 
Goedewaagen noemde Shakespeare een gemeenschapskunstenaar, omdat alle standen, van hoog 
tot laag, in zijn stukken hun opwachting maakten.62 Paul Ernst achtte Shakespeare niet zo’n groot 
dramatisch kunstenaar als de klassieke Griekse toneelschrijvers Aischylos en Sophocles maar 
toch beschouwde hij het Elizabethaanse theater als de derde belangrijke periode in de 
theatergeschiedenis.63 Het tragisch conflict bij de Griekse klassieke auteurs zag hij als ‘de 
tegenstelling van twee, door het Noodlot veroorzaakte, noodzakelijkheden. (...) Daartegenover 
haalt Shakespeare zijn tragiek uit de karakters en [hij] staat daardoor dramatisch en tragisch veel 
zwakker’.64 Zijn invloed op het Duitse toneel achtte Ernst in zoverre van belang omdat 
Shakespeare een voldoende tegenwicht bood voor het Franse theater. Elders in Duitsland was 
eenzelfde tweeslachtige houding ten aanzien van Shakespeare te signaleren. H.F.K. Günther en 
A. Bartels beschouwden hem als een ‘deutsch’ en ‘nordisch’ auteur. Zelfs Alfred Rosenberg 
noemde Shakespeare in Mythus des 20.Jahrhunderts als een van de noords-klassieke denkers.65 
Anderzijds werd Shakespeare vaak als ‘undeutsch’ afgeschilderd. Wulf vermeldt dat beide 
opvattingen elkaar in evenwicht hielden.66 Een ander stuk van Shakespeare, De koopman van 
Venetië, was voor de oorlog in Duitsland verschillende malen misbruikt voor antisemitische 
propaganda, omdat de koopman Shylock een joods personage was.67 In een voorbespreking van 
de première in Haarlem gaf De Vos aan dat het humoristische karakter van het stuk en de 
mogelijkheid jonge, onervaren acteurs een kans te geven argumenten waren om dit stuk op het 
repertoire te nemen. 

De twee edellieden van Verona (1590 of 1591) is een jeugdwerk van Shakespeare over 
verraden vriendschap en liefde. Het vertelt de (liefdes)geschiedenis van twee jeugdvrienden. 
Proteus en Valentijn verblijven aan het hof in Milaan. Omdat Proteus’ liefde voor Julia niet door 
haar is beantwoord, wordt hij verliefd op Sylvia, de dochter van de hertog en de geliefde van 
Valentijn. Op Proteus’ voorspraak wordt Valentijn verbannen uit Milaan. Na een aantal 
verwikkelingen (Valentijn wordt overvallen door rovers, wier leider hij later wordt, Sylvia ont-
vlucht het ouderlijk huis) volgt de psychologisch zwakke ontknoping. Beide vrienden krijgen de 
door hen beminde geliefde tot vrouw. 

De houding van de pers dwong De Vos om ter introductie van Twee edellieden van 
Verona de critici uit te nodigen voor een voorbespreking. Hij maakte zijn toehoorders duidelijk 
dat er in het verleden een vijandige houding viel te signaleren tussen de spelers en regisseur van 
het NHT en de toneelcritici. In deze nieuwe tijd zou deze verhouding wezenlijk moeten 
veranderen. ‘Immers, zij allen moeten bezield zijn door hetzelfde ideaal: gezamenlijk door de 
allergrootste inspanning, toewijding, overgave, liefde in topprestaties de gemeenschap te 
dienen.’68 De toneelmakers en -critici moesten elkaar in deze tijd zien te vinden met het doel de 
jeugd een betere opvoeding te geven in de gemeenschapsidee ten aanzien van het volk. De 
overheid had eigenlijk al de eerste stap gezet door zich met het toneel te bemoeien. De 
toneelmakers waren niet langer meer de paria's van de maatschappij. Het pleidooi van De Vos 
gold vooral een coulantere houding van de schrijvende pers jegens Nederlandse toneelschrijvers, 
die nu de kans kregen voor het eerst gespeeld te worden. Hij verzekerde zijn toehoorders dat het 



helemaal niet zijn bedoeling was dat deze schrijvers voortaan door de critici met fluwelen hand-
schoenen tegemoet moesten worden getreden, enige consideratie en opbouwende kritiek zou 
echter wel op zijn plaats zijn, aldus de intendant. In zijn pleidooi werd hij gesteund door J.A. 
Tesebeld, een recensent van Ontwakend volk. Bij zijn bespreking van Twee edellieden van 
Verona – ‘uitstekend verzorgde uitvoering, rollen werden stuk voor stuk aannemelijk vertolkt’ – 
riep hij zijn lezers op het NHT te blijven steunen. ‘Er is wel eens critiek uitgeoefend op de keuze 
van de stukken van het Noordhollandsch Tooneel. Wie zich daarom van dit gezelschap afwendt, 
handelt onbillijk en (…) schaadt de ontwikkeling van een stuk kultureel leven in onzen geest.’69 

De première vond plaats in de Stadsschouwburg in Haarlem op 25 mei 1943. Vier 
dagen later volgde op dezelfde plaats een tweede opvoering. In de zomermaanden werd het 
stuk nog aantal keren in de open lucht opgevoerd, nl. in het Openluchttheater De Zandkuil in 
Lochem en in het Zuiderpark in Den Haag. 

Dat het NHT dit stuk van Shakespeare op het repertoire had geplaatst, werd vooral in Het 
Nationale Dagblad toegejuicht. Met Twee edellieden van Verona had het NHT de jeugdige 
geestdrift van het gezelschap geëtaleerd, daarnaast werd met de keuze het ideologische doel van 
de kunstenaar – het dienen van de volksgemeenschap – vorm gegeven. Het viel alleen te 
betreuren dat de regisseur er niet in geslaagd was uit dit spel de waarden van jeugd en liefde met 
een diepe menselijke ondergrond te benadrukken, waardoor het van een klassiek blijspel 
eerder een gewoon blijspel was geworden. Hoewel dit stuk nog niet gekenmerkt werd door de 
zware Noordse ernst van latere stukken als Measure for measure was het een goed voorbeeld 
van werkelijke gemeenschapszin, omdat het NHT het publiek op gedoseerde wijze liet 
kennismaken met werken uit de grote Germaanse toneelliteratuur.70 Weersma stelde een jaar 
na de invoering van de NKK vast dat er wat betreft de repertoirekeuze in de zomermaanden 
niet erg veel veranderd was. Nog steeds trokken onzinnige kluchten als De gebroeders 
Kalkoen van Gerard Nielen en Adriaan en Olivier van Leonard Huizinga drie maanden lang 
volle zalen. Alleen de Kloosterhofvoorstellingen van Adriaan Hooykaas en Twee edellieden 
van Verona werden als gunstige uitzonderingen genoemd.71 

In november 1943 speelde het NHT deze voorstelling in de Stadsschouwburg in Den 
Haag. Er waren verschillende wijzigingen doorgevoerd. Jonge toneelspelers kregen in deze 
nieuwe bezetting een kans en aan de uitvoering was volgens de recensent zorgvuldiger aandacht 
besteed dan bij de optredens in de openlucht. De kritiek was niet onverdeeld ongunstig over deze 
nieuwe enscenering. Niet alle scènes waren geslaagd, bij het opzeggen van de versregels – wat 
ook niet foutloos geschiedde – ontbrak het aan spel en tegenspel, maar ‘er waren onmiskenbare 
teekenen van zuiver streven en goed bedoelen’.72 Het tempo waarin de handeling werd gespeeld 
verhulde de tekortkomingen van de individuele acteurs. Willem van der Veer en Karel Baars 
kregen door de humoristische invulling van hun rol als dienaren van de edellieden veel lachers op 
hun hand. 

In zijn tweede artistieke rapport aan het DVK meldde De Vos dat Twee edellieden van 
Verona het eerste klassieke stuk was dat het NHT op het repertoire had genomen.73 Hoewel het 
publiek zeer te spreken was over de gegeven voorstellingen, moest hij wederom constateren dat 
de meeste kritieken negatief waren. Omdat de critici elkaar lijnrecht tegenspraken, hechtte hij 
weinig waarde aan hun oordeel. Dat er niet uitstekend gespeeld was, gaf De Vos grif toe, maar 
dat viel van een gezelschap dat slechts acht maanden bestond en nu voor het eerst een klassiek 
stuk speelde ook niet te verwachten. Bovendien hadden vooral de jongere acteurs veel last van 
zenuwen. En het stuk was juist uitgekozen om hen de nodige ervaring op te laten doen.74 
 

7. Paul Helwig Wittebroodsweken 
 
Als besluit van het eerste seizoen speelde het NHT Wittebroodsweken van Paul Helwig, dat in 
1940 in een regie van Paul Heidemann als Mein Mann darf es nicht wissen verfilmd werd en in 
1943 als Een schoonzoon te veel in Nederland in roulatie gebracht werd. Wellicht was dit de 
reden dat De Vos voor dit blijspel koos. In Oostenrijk werd Helwigs werk veelvuldig gespeeld. 
In het seizoen 1940-1941 werd zijn Götter auf Urlaub in het Weense Theater in der Josephstadt 
opgevoerd en in het Burgtheater konden de bezoekers genieten van Der Barbar. Tot 1942 was 
Helwig in Nederland een totaal onbekende toneelschrijver. In dat jaar werd Wittebroodsweken 



tijdens een tournee van de Kurhessische Landesbühne uit Kassel in Nederland gespeeld. Een 
lovende, maar nietszeggende kritiek van Carel Enkelaar verscheen in Cinema & Theater. Hoewel 
dit stuk was gebaseerd op een alledaags gegeven en in tientallen variaties al op de planken was 
gebracht, beschikte Paul Helwig over ‘veelzijdige kwaliteiten en vooral over een frissche 
oorspronkelijkheid’. Hij schreef ‘rake dialogen, situaties boordevol leven en temperament’.75 

De inhoud van dit blijspel stelde niet veel voor. Zelfs De Vos moest daarvan 
overtuigd zijn geweest, omdat hij dit in het programma zelf onder woorden bracht.76 Sabine, 
de dochter van de oude mevrouw Senden, is in het geheim getrouwd met Willy Ulbrich. 
Omdat Willy zijn schoonmoeder een aantal malen grof heeft bejegend, komt Sabine op het 
idee om een nepschoonzoon aan haar moeder voor te stellen. Mama kent de schoonzoon niet 
van naam en gezicht, dus een toevallige kennis, dr. Erich Stiebel, een filosoferende colporteur 
in hondenliteratuur, dient als remplaçant. Als mevrouw Senden terugkeert uit haar kuuroord 
zijn de poppen aan het dansen, zeker als men weet dat de geleerde heer Stiebel op bezoek is 
bij Willy en Sabine. De afloop is mij niet bekend, maar laat zich gemakkelijk raden. Sabine 
en Willy kunnen opgelucht ademhalen als de oude vriendin van Sabine zich aan het slot 
verlooft met de zeer geleerde heer Stiebel. 

Voorzover bekend werd dit stuk in de maanden maart en april 1943 een aantal keren 
opgevoerd (Baarn, Groningen, Leeuwarden en Utrecht) met een redelijk positieve ontvangst: 
het publiek had zich uitstekend vermaakt met het goede spel van Jan C. de Vos, Gusta 
Chrispijn-Mulder en Cilly Bach. Het spel van De Vos, die tevens de regie voerde, riep bij de 
recensenten herinneringen op aan Cor Ruys, maar was beslist geen imitatie, omdat hij niet zo 
dominant als Ruys op het toneel aanwezig was. Ook de keuze voor dit stuk werd geprezen, 
het sloot aan bij publiek en gezelschap: ‘Het publiek vindt hier een onschuldig, vroolijk stuk, 
dat van het begin tot het einde plezier verschaft en door de frissche dialoog zich verheft boven 
het gewone alledaagsche verhaal-in-tooneelvorm. Het Noordhollandsch Tooneel heeft in 
Wittebroodsweken een stuk gevonden, dat volkomen in de lijn van zijn spelers ligt.’77 Toch 
waren er ook kritische opmerkingen. Het stuk, dat als blijspel werd gepresenteerd, nam al snel 
het karakter van een klucht aan. Dat betekende dat de spelers en speelsters zich aan dat niveau 
moesten aanpassen en daardoor gedwongen werden typetjes te spelen. Later sprak men op het 
DVK echter van een ‘Wittebroodswekenmentaliteit’ om aan te geven hoe laag het niveau van 
het gespeelde was. 

In het najaar van 1943 werd dit stuk zestig keer in kleine theatertjes, cafézalen en 
dorpsschouwburgen opgevoerd voor Vreugde en Arbeid. In maart 1944 maakte een deel van 
het NHT met o.a. Jan C. de Vos jr., zijn echtgenote en Henri Emmelot een tournee met dit 
stuk door nazi-Duitsland. De rest speelde Witte van Haemstede in een nieuwe enscenering. De 
tournee leverde een batig saldo op van fl. 8.000 mede doordat Kraft durch Freude, de Duitse 
zusterorganisatie van Vreugde en Arbeid de salarissen van de acteurs betaalde. 
 

8. Ludwig Bender Een publiek geheim 
 

Dit werk van Ludwig Bender – oorspronkelijke titel: Das groβe Geheimnis – kon zonder decor 
worden gespeeld, een gelukkige bijkomstigheid midden in de oorlog. Wellicht was dat de reden 
waarom het door De Vos werd uitgekozen voor het NHT. Ludwig Bender, geboren in Freiburg, 
was toneelspeler, dramaturg, regisseur en toneelschrijver. Hij werkte bij het Münchener 
Volkstheater en het Staatstheater am Gärtnerplatz. Veel werk van hem werd in Duitsland op de 
radio uitgezonden. Na de oorlog maakte hij een aantal films (o.a. Hotel Allotria uit 1956 en Zwei 
Bayern im Urwald uit 1957). Zijn blijspelen De hoogmoedigen, Kusters en de Pauw en De 
reddende engel worden nog steeds in Duitsland en Nederland gespeeld. 

De recensies geven niet veel informatie. De regisseur had deze klucht meer als klucht moeten 
laten spelen en niet als een toneelstuk, in de huidige enscenering was het vlees noch vis. Cinema 
& Theater berichtte kort over de inhoud van dit blijspel waarin een echtpaar op grond van valse 
geruchten wil scheiden. Een blijspel in de categorie De tante van Charlie, dat misschien geschikt 
zou zijn voor beginnelingen, maar niet overeenstemde met het niveau van spelers als Willem van 
der Veer, Jo van Erp en Folkert Kramer.78 In de recensies plaatste men kritische kanttekening bij 
de keuze voor dit stuk. Het NHT had toch een duidelijke missie en daaraan werd door het spelen 



van Een publiek geheim geenszins voldaan. Erger nog, door met dit stuk op tournee te gaan 
werden de vooroordelen van de plattelandsbevolking ten opzichte van modern toneel alleen maar 
bevestigd. In september en oktober 1943 speelde het NHT het achtentwintig keer voor Vreugde 
en Arbeid (o.a. in Hilversum voor veertig toeschouwers); in januari 1944 werd het nog gespeeld 
in de Stadsschouwburgen in Haarlem en Utrecht voor een gering aantal toeschouwers. De regie 
was in handen van Willem van der Veer. 
 

9. Christien van Bommel-Kouw en Henk Bakker Westerman en Zn 
 

Een betere ontvangst viel Westerman en Zn. ten deel. Bakker was voor de oorlog een redelijk 
bekend schrijver van blijspelen. Een ander stuk van hem, Betje regeert, werd in het seizoen 1937-
1938 gespeeld door het Bouber-ensemble. Daarvoor, van 1935 tot 1937, had dit stuk op het 
repertoire gestaan van het gezelschap van Esther de Boer-van Rijk; de regie was toen in handen 
van J. van der Poll. Zijn Als sterren vallen stond in 1940-1941 op het programma van het 
Nederlandsch Tooneel, A. Defresne voerde de regie. Het werk van deze beide auteurs werd 
vooral gespeeld door amateurverenigingen.79 Ook bij dit werk was dat goed te merken, het tempo 
waarin de voorstelling gespeeld werd, was veel te traag, aldus de kritiek. 

Westerman en Zn. verscheen in de nazomer van 1938 en werd hetzelfde jaar gespeeld 
door het Niederdeutschen Theater in Hamburg en door een gezelschap van de Koninklijke 
Vlaamsche Schouwburg in Brussel. 

De oude mevrouw Westerman heeft de leiding van een warenhuis in een 
provinciestad. Haar man is overleden en op diens sterfbed heeft zij beloofd het bedrijf voort te 
zetten. Haar zoon heeft een andere instelling, hij stelt het huiselijk geluk (hij is getrouwd) 
boven het belang van de zaak. Zijn moeder is in de loop der jaren een vereenzaamde, 
tirannieke vrouw geworden. Het komt tot een botsing tussen hen beiden en uit respect voor 
zijn moeder en uit nagedachtenis aan zijn vader kiest de zoon ten slotte de kant van zijn 
moeder. Deze stap leidt tot een verwijdering tussen beide echtgenoten en uiteindelijk komen 
ze overeen dat een scheiding de beste oplossing is. Als de zoon zijn moeder hiervan in kennis 
gaat stellen, gaan haar plotseling de ogen open en zij besluit zich uit de firma terug te trekken. 
Een dubbel happy end: de zoon zet het door de oude vrouw bijna te gronde gerichte bedrijf 
voort, de moeder verzoent zich met haar zoon en schoondochter. 

Dit stuk van Christine van Bommel-Kouw en Henk Bakker was een van de betere 
opvoeringen van het NHT. Het werd getypeerd als ‘een soort van compromis tusschen het 
kernachtige volksstuk eenerzijds en het society-stuk anderzijds. (…) een verademing (…) 
door en door Nederlandsch’.80 Daardoor werd het gebrek aan handeling, dat de recensenten 
vooral in het tweede bedrijf opviel door de vingers gezien. Daarnaast werden de acteurs 
geprezen om het goede spel dat ze hadden laten zien. Minder enthousiast was de kritiek over 
de enscenering; de inrichting van het bureau van de oude mevrouw Westerman, het geluid 
van de telefoons, de aankleding van de villa en de lichtreclame deden amateuristisch aan. 

Westerman en Zn. werd naar verhouding zeer vaak gespeeld: vijfenveertig opvoeringen in 
drie maanden, met soms twee optredens op één dag. In januari en februari 1944 betrof het 
voorstellingen voor Vreugde en Arbeid, in totaal achtentwintig uitvoeringen in de provincies 
Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant. In Limburg gaf Limburgia, het amateur-toneelgezelschap 
van de Kultuurgemeenschap Limburg, een drietal voorstellingen van Westerman en Zn., wat tot 
felle kritiek leidde in de richting van graaf de Marchant et d’Ansembourgh, de beschermheer van 
de Kultuurgemeenschap. 
 

10. Harry Anspach Een buitengewone vrouw 
 

Het hoofdpersonage uit dit stuk van de Duitse auteur Harry Anspach voldeed in de ogen van de 
critici totaal niet aan de kwalificatie uit de titel. De personages, naast de vrouw, ook haar man en 
huishoudster, proberen buitengewoon te zijn door zich op het toneel te ontkleden (en dat tot twee 
maal toe), te stotteren of dronken te zijn. De huishoudster maakt het in het derde bedrijf wel erg 
bont, als zij haar verlovingstijd met een slager verdrinkt in een zwembad van cognac. De taal die 
ze tijdens het drinkgelag uitkraamt, deed de recensent van Het Nationale Dagblad verzuchten dat 



hij dit gedeelte graag had gemist, want ‘wij kennen dit neerbuigend beschouwen van de mede-
menschen van ‘minderen stand’ maar al te goed en verfoeien het!’81 De critici waren eensluidend 
in hun oordeel: een verschrikkelijk slecht stuk, waarbij de regisseur zijn best had gedaan enige 
veranderingen aan te brengen: een personage kreeg een spraakgebrek, een ander sprak in dialect. 
In de kranten stond te lezen: ‘Zelden heb ik zoo’n onbenullig stuk zoo onbenullig zien 
opvoeren.’82 

Toch was Harry Anspach geen onbetekenend auteur. In de zomer van 1940 kondigde het 
Badische Staatstheater in Karlsruhe de première aan van Weisse Nächte, dat in oktober van 
hetzelfde jaar werd opgevoerd. In 1941 speelde een gezelschap zijn Wolken am Himmel in de 
Stadsschouwburg van Dresden. 

Dit blijspel, in een vertaling van Willy de Vos-Dunselman, is gebaseerd op de dubbelrol. 
Dat was ook de reden waarom het op het repertoire was genomen, want dit soort stukken was op 
dat moment erg in zwang. Kitty heeft in een badplaats, volgens het programma ligt deze plaats in 
Tirol, Mathias Horst ontmoet en zij is verliefd op hem geworden. Omdat Mathias nog het 
ouderwetse standpunt huldigt dat ‘alleenstaande jonge meisjes veel te ongegeneerd en zelfbewust 
zijn en daardoor een groot deel van haar vrouwelijkheid inboeten’, vertelt ze hem dat ze nog een 
moeder heeft, hoewel die in werkelijkheid al jaren geleden is overleden.83 Op advies van de 
huishoudster speelt Kitty de rol van haar moeder. Terloops kan ze misschien dingen te weten 
komen die een man liever niet tegen zijn eigen vrouw vertelt. 

In het tweede bedrijf zijn Kitty en Mathias al jaren getrouwd. Omdat Kitty vermoedt 
dat haar man een verhouding heeft, vermomt ze zich weer als haar moeder en ontdenkt zo dat 
ze zich nergens zorgen over hoeft te maken. In het laatste bedrijf is alles weer pais en vree. 
Kitty heeft zich volgens Mathias ontwikkeld tot een buitengewone vrouw. 

Het stuk werd in december 1943 een aantal malen voor weinig publiek opgevoerd o.a een 
keer in Utrecht (29 november 1943) en Den Haag (2 december 1942). 
 

11. Jules Sandeau Jonkvrouwe de la Seiglière 
 

Jaren voor de oorlog had Willem Royaards dit stuk uit het Frans vertaald en gespeeld. Bij velen 
was zijn rol als markies de la Seiglière één van de beste uit zijn lange loopbaan. Ver voor de 
enscenering van Rooyaards had een gezelschap met Derk Haspels dit stuk al in Rotterdam 
gespeeld.84 Van 1935 tot 1937 stond het op het repertoire van de toneelgroep Het Masker van Ko 
Arnoldi. In het seizoen 1937-1938 werd het eveneens gespeeld door het Nederlandsch-Indisch 
Tooneel, de groep van Cor Ruys. 

De verwachtingen waren daarom hoog gespannen toen De Vos aankondigde dat het 
NHT Jonkvrouwe de la Seiglière van Jules Sandeau (1811-1883) zou gaan spelen. De kritiek was 
niet eenduidig. Weliswaar was het stuk knap gecomponeerd, maar in 1944 was de problematiek 
hopeloos verouderd, vooral omdat de vertaling wemelde van de gallicismen en de vele terzijdes. 
Tot overmaat van ramp werd er ook nog in een stijl gespeeld die in niets afweek van een ver-
dienstelijke amateurvoorstelling. De vele thuisblijvers hadden gelijk, schreef de recensent van 
Cinema & Theater. Zijn collega van Het Nationale Dagblad begon zijn recensie daarentegen met 
de bewering dat de thuisblijvers – en dat waren er velen – juist zeer veel hadden gemist.85  

Beiden waren het eens over het goede spel van Jan C. de Vos, Jo van Erp en Folkert 
Kramer. De regievoering was amateuristisch. Acteurs zonder tekst stonden stil op het toneel en 
keken de zaal in, moesten ze iets zeggen dan deden ze steeds twee passen naar voren en daarna 
weer twee passen terug. De acteurs konden door hun spel de dramatische spanning niet 
vasthouden. 

Jonkvrouwe de la Seiglière speelt zich omstreeks 1817 af in Poitou wanneer de markies 
terugkeert uit ballingschap. Voor de Franse revolutie was de markies het land ontvlucht en hij 
had het beheer over al zijn bezittingen opgedragen aan Thomas Stamply. Volgens de nieuwe wet 
van Napoleon werden ze daardoor eigendom van Stamply. Bij zijn terugkeer van het Russische 
front eist zijn zoon Bernard, met behulp van zijn advocaat Destournelles, zijn rechten op het 
landgoed op. Bernard wordt verliefd op de dochter van de markies, tot groot ongenoegen van 
baronesse de Vaubert, die haar zoon Raoul graag zag gekoppeld aan Hélène. Er ontstaat een 



verbeten strijd om de bezittingen en Hélène tussen de baronesse en Bernard. Met behulp van zijn 
advocaat komt Bernard als overwinnaar uit de bus. 

De première van dit stuk vond plaats in de Stadsschouwburg in Groningen op 26 
december 1943 en is daarna nog tot en met 13 februari 1944 achttien keer opgevoerd. 
Na de oorlog werd het stuk door de NCRV op de televisie uitgezonden (29 oktober 1958). 
 

12. Maurice Hennequin Pantoffelhelden 
 
Als laatste blijspel in het tweede en laatste jaar van zijn bestaan speelde het NHT 
Pantoffelhelden. Wederom een klucht van het ‘boze schoonmoeder’-type. Vader Dupont en zijn 
schoonzoon zitten onder de plak van moeder en dochter. Ze sluiten daarom een verbond met als 
resultaat dat de vrouwen aan het eind van het stuk de rol van vleiende, onderdanige huisvrouw 
spelen. 

De eerste opvoering vond plaats in de Stadsschouwburg in Gouda op 11 mei 1944. Na 
de opheffing van het NHT werd het stuk op 12 september 1944 nog gespeeld door Het 
Vereenigd Tooneel, het gezelschap van Willem van der Veer, in het gebouw van Kunsten en 
Wetenschappen in Den Haag. In november 1944 konden de Hagenaars dit stuk gaan zien in 
het bioscooptheater SCALA; in de advertentie in Het Vaderland werd niet vermeld welk 
gezelschap de voorstelling uitvoerde. 

De recensent in Cinema & Theater vroeg zich af waarom dit stuk niet gespeeld werd 
door de gezelschappen van Johan Kaart en Piet Köhler, het NHT had volgens hem een andere 
doelstelling dan het spelen van dit soort onzinnige blijspelen. Wel had het publiek twee uur 
lang gebruld van het lachen om de komische verwikkelingen en het spel van Willem van der 
Veer, die de oude Dupont als een type neerzette. Een controleur van het bureau Buitendienst 
stelde in zijn rapport eveneens de vraag hoe het mogelijk was dat een nationaalsocialistisch 
gezelschap als het NHT, dat toch een zekere cultuurverheffing nastreefde met zo’n stuk 
durfde op te treden: ‘Een gegeven, zoo inhoudloos, op het banale af, zonder ook maar een 
spoor van intrige met een slotwending, die alles behalve aanneembaar is, een klucht zonder 
humor, zonder zin, zonder climax!’86 Voor de argeloze krantenlezers was de bespreking niet 
negatief, maar intern werden er zeer kritische vragen gesteld bij de uitvoering van dit stuk.87 
Met dit stuk was het NHT weer vervallen in een ‘Wittebroodswekenmentaliteit’, terwijl het 
met vorige stukken als Westerman en Zn. en Jonkvrouwe de la Seiglière juist had aangetoond 
tot één van de betere gezelschappen van Nederland te behoren. 



Bijlage 17: Dramatische dialoog tussen Leune en Pier 
 

Leune  
Wat oort ’t er overal toch een out gekapt, ei je dat gezie Pier? 
 
Pier 
Jae… dat is vor de stokerie, mensch! 
 
Leune 
Vanzelft. Mar noe zeie ze toch, dat et voor de kisten is. 
 
Pier 
Kisten? Wafvor kisten? 
 
Leune 
Doodskisten! De Duisers moete mekaare volgens zeien bie ‘onderden omverre geschoten 
ebbe an de kuste van de weeke. 
 
Pier 
Dat is nogal de moeite Leune. Maer gloof jie dat? 
 
Leune 
Gloove! Gloove? Ze zeie et en jie ei dat schieten toch ook wè g’oore. De kouwe loopt ’t er van 
over je rik. 
 
Pier 
Dus jie denkt as dat zou gebeurt zien, wat al praat vor de vaek is, dat ze dat mee zwaer 
geschut doe. Dan zouwe ze gin kisten meer noodig ebbe. Dat bin oefeniengen, Leune, gebruuk 
je kennisse. 
 
Leune 
Jae… maer ik ebbe ook g’ooredat de marchesees naer de grenzen bin om de Duitsche 
vrouwen tegen te ouwen, die komme daer ulder man aele. 
 
Pier 
Leune ‘oud op, ik verstikke van ’t lachen. Waer is dat ieversien te doen? 
 
Leune 
Jae… dat weet ik ook nie … an de grenzen. 
 
Pier 
O… in buutenlande dan? 
 
Leune 
Nee… nee… In Duischland… glad nie in buutenlande, zo verre nie. 
 
Pier 
Zozo … Jae… Jae… jie ei zeker je blommetjes ook al weggedae? 
 
Leune 
M’n blommetjes… Woerom? 
 
Pier 
Wel jie ad toch zoovee vetplantjes. En noe zeie ze, dat de Duiser die mot ebbe om vet te 
maeken. 



 
Leune 
Jae… Moer d’r is ook gebrek an. 
 
Pier 
Eh daerom … Strek maaie ze ’t gos af vor de beuterblommen. 
 
Leune 
Pier, nou stae jie me vor de gek te ouwen… je leugent. 
 
Pier 
Glad nie, Leune… maer ’t duurt nie lange meer … zukke diengen. 
 
Leune 
Nee zeker nie. Den Turk spriengt ’t er op en den amerikaan en de Fransche zulle ook wè trug 
komme, wat dienk je? 
 
Pier 
De Fransche, maer mensch die bin al lank overwonne. 
 
Leune 
Jie gloof noe alles. Een buurman van m’n broer weunt in Vlissienge en die ad een neefje of 
een kennisse daervan … Ik weet ’t zo net nie meer… Maer’t is zeker dat die op den toren van 
Vlissienge gestaen ad en gezien ad dat ze nog vochte daerieversten achter de Schelde. En 
d’Engelsche kunnen ielken dag ulder beenen an land zette. 
 
Pier 
Dat moet jie nie wensche, Leune. As da gebeurt bluuf ’t er van je uus en je verkenskot geen 
planke meer op den anderen… Dan oort alles kachelhout. Of mêen je dat de Duisers op den 
loop goe as de roodnek komt? 
 
Leune 
Bel zeker. Ze ebbe de wegwiesders al klaer gezet om goed de pad te weten, dat kai je toch mee 
je eige oogen zie, Pier? 
 
Pier 
Zozo… Gloof jie dat Leune. Alla … over een paer maenden gloof je misschien weer wat 
anders. Ik goe m’n padje is korte. Wan we kun nie bluuve redeneren… den goeien middag. 
 
Leune 
Jie glooft dat zeker ook nie, je lacht zo. 
 
Pier 
Ik docht dat jie nog zoovee verstand ad,dat jie niet alles anneemt wat ’t er geneuzeld oort. 
 
Leune 
Jae… Jae… Ik ebbe ’twè gedocht. Jie oort ook bie die NSB. 
 
Bron: De Zeeuwsche Stroom, 12 juni 1941. 
 
 

 

 



Bijlage 18: Het SS-spreekkoor Führer 
 

Alle   
Uns traf der Ruf! 

 
Alle   
Er soll die Herzen finden 
und soll mit ihrem Schlag und Blut 

 das Feuer sein die Antwort dir zu sünden. 
 

Rufer   
Dein Feuer, das uns glühend bindet, 

 dein Feuer, das uns glauben heisst. 
 Dein Feuer, deine Tat, dein Geist! 
 

Alle   
Wir sind gans dein, und du bist unser Leben. 

 Du bist an uns, wir sind an dich gegeben. 
 

Rufer   
Gott sandte dich! 

 
Alle  
Du bist in unseren Fahnen, 

 in deren Rauschen wir dich immer ahnen. 
 In dir sind Leben, Sterben, Taten. 
 Du bist die Fruchtbarkeit und wir sind deine Saaten. 
 

Rufer   
Du bist die Macht, der Geist, die Tat, das Licht. 

 Du bist die Kraft, die alle Schranken bricht! 
 

Alle   
Du bidt der Friede! 

 Du bist der Krieg! 
 In dir ruht das Leben, 
 Du bist der Sieg. 
 

Rufer   
Wir haben dich auf unser’s Schild. 

 Wir stellen um dich einen Wald von Fahnen 
Und scharen unsere Leiber wie ein Meer um diesen Hort. 
Well’ auf Welle woll’n wir vorwärts dringen 
Und stürzend uns aus uns verjüngen. 

 
Rufer   
Du gabst den Stümmen wieder einen Namen 

   
Alle   
Erwachen riefst du einer Rasse, 

 In dir erhob sich eine Welt, 
 dass Bruderhand den Bruder fasse 
 und tausend neue steh’n, wo einer fällt. 
 

Alle   



Wir haben den tod in Freiheit geliebt 
 und das Leben in Knechtschaft gehasst. 
 

Rufer   
Hebe die Fahnen hoch! 

 
Alle   
Wir haben die Schwerter gefasst! 

 
Rufer   
Führe uns! 

 
Alle    
F ü h r e r! 

 
Bron: NIOD, G. Kettmann jr. Documentatie 1. 882/C7/Doos 175 


