
De Kamper Rederijkers
door Sandra Bos

Inleiding
Voor mijn studie theaterwetenschap kreeg ik de opdracht om een onderwerp uit de
theatergeschiedenis te bestuderen.
Uit praktische overwegingen heb ik deze opdracht uitgevoerd in mijn woonplaats Kam
pen. Het is gedeeltelijk een historische beschrijving en gedeeltelijk een repertoireanalyse
geworden van de meest roemruchte amateur-toneelvereniging die Kampen in haar recen
te theatergeschiedenis rijk is geweest: De Kamper Rederijkers. Dit artikel is een bewerking
van mijn scriptieopdracht.

De Kamper vereniging De Rederijkers was een letterkundige vereniging, die zich ten doel
stelde de letterkunde te bestuderen en door middel van toneelvoorstellingen te beoefenen.
De vereniging bestond tussen 1927 en 1990.

Als amateurvereniging hebben De Rederijkers altijd een uitzonderlijke positie gehad in
het culturele leven in Kampen. Er werd steeds naar gestreefd om het plaatselijke cultuur
leven op een hoger niveau te brengen door het bestuderen van veelal klassieke werken.
Men zocht naar een bepaalde "standing" en daar werd een meer of minder "elitair" publiek
bij verwacht. Daarnaast werd van aktieve leden verwacht dat ze de letterkunde en het bestu
deren daarv~n serieus namen. Wanneer een lid bijvoorbeeld zich niet zo inzette als het
bestuur nodig achtte, dan werd hij of zij ter verantwoording geroepen. Het publiek bestond
vooral uit donateurs. Daarvan is een weerslag zichtbaar in het gespeelde repertoire.

"De spaak in het wiel"
Over het ontstaan van De Kamper Rederijkers in 1927 is nagenoeg niets bekend. In dat
jaar werden Rederijksters Annie van Elburg en Zwaan Krediet door Herman Deinum
gevraagd voor een rol in het stuk "De spaak in het wiel", Het archief van de Rederijkers
biedt geen gegevens over de oprichting. In de Kamper Courant van 17mei 1927 staat een
aankondiging van de voorstelling "Een spaak in het wiel" van Jo van Ammers-Kiiller. Er
wordt bij vermeld dat de premiere van dit stuk op 7 november 1920 door het Hofstadto
neel in Den Haag werd gespeeld. In Kampen was de voorstelling te zien op 19 mei 1927
in de Stadsgehoorzaal. De regie van deze voorstelling was in handen van Herman Dei
num, wiens vader destijds ook pachter van de Stadsgehoorzaal was.

Pas in 1950wordt voor het eerst gesproken over statuten. Uit 1927, het jaar waarin de ver
eniging officieel is opgericht, zijn er in het archief van De Rederijkers geen statuten of
andere documenten die wijzen op het ontstaan van De Rederijkers. Nadat het ontwerp tij
dens de bestuursvergadering op 13juni 1951is doorgenomen en met algemene stemmen
is goedgekeurd, verschijnen de statuten op woensdag II maart 1953 als bijvoegsel in de
Nederlandse Staatscourant, no. 49. In de eerste twee artikelen lezen we de officiele naam
van de vereniging: Letterkundige vereniging "Kamper Rederijkers", dat deze op I septem
ber 1927 is opgericht en dat "Het doel der vereniging is de beoefening van de toneelspeel-





en voordrachtskunst, het bevorderen van het
gezellig samenzijn enhet steunen van liefda
digheid". In de praktijk kwam dit neer op het
houden van leesavonden en toneeluitvoerin
gen, die bij verschillende gelegenheden wer
den georganiseerd.

Dit bestuderen en beoefenen van de letterkun
de en van de toneelspeel- en.voordrachtskunst,
lijkt op de rederijkerstraditie die in de r6e
eeuw is begonnen. Er is echter geen aantoon
bare band tussen de Kamper Rederijkers en de
rederijkerskamers zoals we die vanuit de
geschiedenisboeken kennen. Het is bekend dat
de rederijkerskamers in de provincie nog lang
hebben bestaan', in Kampen zelfs tot ver in de
rge eeuw". Volgens Mieke Smits-Veldt werden
openbare gebeurtenissen door de rederijkers
opgeluisterd, verzorgden ze toneelvoorstellin
gen, hield men zich bezig met poezie, werden
er rederijkersfeesten georganiseerd en kwam
er vanaf omstreeks r6ro een deel van de winst
ten goede aah liefdadigheid.i

"Cupido" gespeeld door Albert HoJstee, in de
Globaal komt dit overeen met doelstellingen Revue "t Is Gek", november 1930.
en praktijk van de Kamper Rederijkers. Er
waren contacten met de Zwolse rederijkers (o.a. uitwisselingen). In 1960 bereikten ze een
zevende plaats in een door de NATU (Nederlandse Amateur Toneel Unie) uitgeschreven
landelijke toneelwedstrijd. In 1961 deden De Rederijkers mee aan de provinciale voorron
de van het Nationaal Landjuweel. (Of ze aan het Nationaal Landjuweel hebben meegedaan,
is niet bekend.)
Deze overeenkomsten doen sterk vermoeden dat er vanaf 1927 naar is gestreefd de lang
vergane rederijkerstraditie in de twintigste eeuw te doen herleven.

Leesavonden
De letterkunde werd bestudeerd en beoefend. Het bestuderen gebeurde tijdens leesavon
den, die vanaf het begin zijn georganiseerd. Op deze leesavonden werden toneelstukken
gelezen, ingeleid en besproken. Het gaat hierbij om toneelstukken (die niet in het reper
toire terugkomen) en poezie.
Oat de meningen over literatuur en poezie nog wel eens uiteenliepen, blijkt uit een anek
dote van acteur Henk van Ulsen, die na de oorlog een periode bij De Rederijkers actief is
geweest: hij herinnerde zich dat hij een fragment uit het toneelstuk "Lioba" van Frederik
van Eeden voordroeg, een middelnederlands verhaal over een hoofse liefde. Hierop kreeg
hij reacties van andere Rederijkers als "vreselijk" en "dat is meer iets voor een vrouw".



De "beoefening" van de toneelspeelkunst kwam in de praktijk neer op een of twee voor
stellingen per seizoen, waarvan er een aantal is heropgevoerd voor o.a. Volksonderwijs en
voor plaatselijke personeelsverenigingen. Het meest in trek waren de jaarlijkse dona
teursuitvoeringen, die met name in de jaren '50 zoveel belangstelling trokken van buiten
af dat er werd besloten om de Stadsgehoorzaal voor twee avonden af te huren.
Na zo'n donateursvoorstelling was er altijd een bal met live-rnuziek. Donateurs werd uit
drukkelijk verzocht in avondtoilet te verschijnen.

Het bestuur stelde met name v66r de Tweede Wereldoorlog vrij hoge eisen aan mens en
die zich als lid aanmeldden. Deze eisen hadden vooral betrekking op de sociale afkomst
van een aspirant-lid.
Mevrouw Van Elburg vertelt dat een zoon van een politieagent werd afgewezen vanwege
het beroep van zijn vader. Daarnaast zien we het op vergaderingen af en toe aan de orde
komen, dat leden die in de ogen van het bestuur niet aktief genoeg zijn, een briefkrijgen
in verband met "hun zeer verslapte ambitie voor de vereeniging'>, of om "de leden, die
nooit op een vergadering ofleesavond verschijnen, te adviseren als lid te bedanken en als
donateur te willen toetreden'",
Er werd van de leden dus, met name v66r de oorlog, een hoge sociale status en een grote
ambitie verwacht. Deze houding van het bestuur heeft waarschijnlijk wel een stempel op de
vereniging gedrukt, die na de oorlog een vertekend beeld moet hebben gegeven van de toen
tolerantere houding ten opzichte van het aannemen van nieuwe leden.
Dit alles in ogenschouw genomen, lijkt het erop dat De Rederijkers zichzelf als letterkun
dige vereniging nogal serieus namen en dat ook wel aan de buitenwereld lieten merken.

De leden en ook het bestuur kwamen zelf veelal uit het onderwijs en hadden beroepen die
binnen deze sociale laag vielen. Daarnaast is het opvallend dat ze ook veelal uit een religi
eus vrijzinnige hoek kwamen. [e zou verwachten dat hun houding dan wel wat toleranter
zou zijn ten opzichte van nieuwe leden. Je zou ook denken dat deze semi-intellectuele ach
tergrond van leden en bestuur een weerslag zou hebben op het repertoire van de vereni
ging.
Dat valt tegen. Wanneer we een repertoire verwachten dat wat geladener toneelstukken
bevat, dan zitten we bij De Rederijkers fout.
Het luchtige genre overheerst. Dit komt voornamelijk door de donateurs: zij "onderhiel
den" de vereniging met donaties en verwachtten daar een bepaald soort toneelstukken
voor terug. De donateurs van de vereniging bepaalden dus min of meer welk repertoire er
werd gespeeld. Toen in 1948 het stuk "Het onbewoonde eiland" van A. Defresne werd
opgevoerd, verliet een aantal toeschouwers in de pauze morrend de zaal, omdat men een
surrealistisch stuk als dit "totale onzin" yond. Dit geldt overigens niet alleen voor het
publiek van de Kamper Rederijkers, maar voor het Nederlandse schouwburgpubliek in het
algemeen in deze peri ode waarin de verzuiling zich sterk liet gelden in het maatschappe
lijk leven.f

Henk van Ulsen
In de geschiedenis van De Rederijkers zijn er twee dingen die mij zijn opgevallen. Aller
eerst het contact met acteur Henk van Ulsen. Meteen na de oorlog is hij bij De Rederijkers@



terechtgekomen als aspirantakteur en na ziin opleiding als beroepsakteur. Of hij lid is
geweest kon hij zich niet meer herinneren. In ieder geval heeft hij tijdens ledenvergade
ringen en leesavonden inleidingen gehouden en af en toe oefeningen gedaan. Verder heeft
hij drie voorstellingen geregisseerd: Shakespeare's "Driekoningenavond", de detective
"Goud en antiek" en Thornton Wilders "Een reisje van Trenton naar Cambden". Daarna
heeft hij zich gericht op zijn carriere in het beroepstoneel.
Dat er contact werd gemaakt met een professioneel acteur, zou kunnen worden opgevat
als een teken van de status die De Rederijkers zichzelfhebben toegedicht. Het kan er ook
op wijzen dat er toch sprake is geweest van een drang naar een zekere professionalisering.
Van Ulsens Kamper oorsprong en zijn beroepsopleiding in Amsterdam hebben er zeker
toe bijgedragen.

Haat-liefde verhoudingen
Het tweede aspekt dat opvalt is de
terugkerende haat-liefde verhou
ding met de recensenten van de
dagbladen. In de jaren '70 mondt,
dit uit in een conflict, waarna de
pers in het vervolg wordt geweerd
bij de voorstellingen. Dit duurt
maar liefst acht jaar!
Het is natuurlijk niet na het ver
schijnen van een slechte recensie
dat de pers er niet meer in mag.
Zowel voor als na de Tweede
Wereldoorlog wordt er tijdens de
vergaderingen herhaaldelijk
geklaagd over de scherpe kritiek.
Hier een paar citaten uit de notulen
en recensies die ik toch niet achter
wege wilde laten:

(2 december 1953) "De regisseur
had critiek op de critiek van de heer
H. Wiersma in de courant, naar
aanleiding van onze uitvoering ..."
(jaarverslag 1956) "...en de recen
sies in de kranten zijn, volgens mij,
niet verdiend. Ik had er de pe over
in."

Rederijksters Annie van Elburg en Truus Keulen in de
door Henk van Ulsen geregisseerdejubileumvoorstelling
"De drie vrolijke vrouwijes van Windsor" van William
Shakespeare.

(23 april 1956) "De hele menigte
liep rood aan van verontwaardiging, vooral over die in het Kamper Nieuwsblad ..."
De recensie waar het hier om gaat is inderdaad niet mild: "Het is een saaie en weinig tot
de verbeelding sprekende voorstelling geworden, een voorstelling die het gapen onweer
staanbaar in de hand werkte ..."7



De betreffende voorstelling is de detective '''s Avonds kwart over elf'.
(18februari 1960) "Na uitvoerige bespreking en na stemming wordt besloten de pers voor
I jaar te weren."
De recensie noemt het "Stuk van Maurits Dekker" (getiteld "De wereld heeft geen wacht
kamer" -S.B.) een "onmogelijke opgave" voor amateurs+

Tijdens de ledenvergadering op 4 juni 1969 wordt besloten de pers er voortaan niet meer
in te laten.s De brief die De Rederijkers naar het Nieuw Kamper Dagblad sturen, wordt op
3 januari 1970 geplaatst, met een naschrift van de redactie erbij.
In deze brief menen De Rederijkers dat "deze recensies het bezoek aan onze voorstellin
gen nadelig hebben beinvloed", en dat mens en er zelfs van werden weerhouden om meer
voorstellingen van De Rederijkers te bezoeken.
Volgens de toenmalige recensent Hans Wiersma zijn de slechte recensies niet zozeer het
gevolg geweest van een slechte repertoirekeus, maar meer van het spelen van stukken die
De Kamper Rederijkers niet aankonden, of van een ongelukkige rolbezetting.
De redactie van het Nieuw Kamper Dagblad noemt het wegblijven van de bezoekers een
"teleurstelling. Ook een teleurstelling over de domheid en kortzichtgheid van -wat nog
steeds- de in verhouding beste toneelclub van ons toneelarme Kampen mag heten."
In de "recensieloze periode" adverteerden De Rederijkers overigens weI in het Nieuw
Kamper Dagblad voor hun voorstellingen.

Na acht jaar wist de toenmalig Stadsgehoorzaaldirecteur Hans Smit De Rederijkers over
te halen om weer contact op te nemen met Hans Wiersma. Een afvaardiging van De Rede
rijkers, onder wie decorman Pieter Stuurop, is toen gaan praten. Over de eerstvolgende
voorstelling, de jubileumvoorstelling naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van De
Rederijkers, Carlo Goldoni" "De knecht van twee meesters" verschenen lovende kritieken.

In de jaren '70 en '80 loopt het langzaamaan wat achteruit met de vereniging. De jongere
generatie amateur-spelers die dan bij De Rederijkers is gekomen, heeft minder enthou
siasme voor de vereniging dan de oudere generatie. Andere verplichtingen, zoals sport en
studie worden belangrijker. De voorstelling "Bleed en Liefde" van Godfried Bomans zal de
zwanenzang worden van DeRederijkers. In 1989 kunnen ze de bezetting voor een stuk
van Noel Coward niet meer rond krijgen. Een jaar later wordt unaniem besloten de ver
eniging op te heffen." Mevrouw Van Elburg noemt de televisie een belangrijke oorzaak
voor het tanend theaterbezoek.

Repertoire
Een onderdeel van mijn onderzoekje naar de Kamper Rederijkers bestond uit het analyse
ren van het repertoire. Daarvoor heb ik een repertoirelijst samengesteld op grond van
gegevens uit de notulen, die ik gedeeltelijk heb aangevuld met gegevens uit recensies en
uit de catalogus van het Nederlands Centrum voor Amateurtoneel.

Een blik op de lijst wekt de indruk van een gevarieerd repertoire, dat vooral blijspelen en
detectives omvat. Een musical, een operette en een commedia dell'arte zijn bijzondere
genres geweest, die in het kader van jubileumvoorstellingen werden opgevoerd.



Herman Deinum
V66r de Tweede Wereldoorlog was Herman Deinum de vaste regisseur van De Kamper
Rederijkers. Daarnaast schreefhij zelf groots opgezette revues voor het gezelschap. Titels
als "Ben je mal" (1931), "Malaisepoeders" (1932) en "Hallo, Hallo! Hier persbureau Kam
pen! .(1936), zullen vooral bij oudere Kampenaren nostalgische herinneringen oproepen.
In het dagelijks leven was Herman Deinum leraar Engels. Elk jaar bezocht hij in Engeland
de theaters en kwam regelmatig terug met ideeen, zo vertelt mevrouw Van Elburg. Deze
ideeen verwerkte hij dan in zijn revues. Zijn vader, die voor de oorlog pachter was van de
Stadsgehoorzaal, hielp hij regelmatig met klusjes en onderhoudswerkzaamheden. Hans
Wiersma herinnert zich hoe hij zelflampen maakte van kunstperkament voor in de zaal.
Als er een voorstelling van de Kamper Rederijkers zou worden opgevoerd, wilde Deinum
er zoveel mogelijk bij betrokken zijn. "Hij ging mee naar de markt om de stof voor de kos
tuums te kopen", aldus mevrouw Van Elburg "en ook hielp hij mee met het maken van de
decors. Hij nam zijn yak heel serieus. Hij streefde naar een zo hoog mogelijk niveau.
Iedereen werkte ervoor en had er plezier in. Het was geen opgave. De tijden waren heel
anders.",

Scenefoto uit de musical
"Irma la Douce", ter gele
genheid van het 40jarig
jubileum in 1968. V.I.n.r.
Aart Duiveman, Dick West
erveld, Rie Bremer, Siemen
Koopmans en Jo van Dijk.
De regiewas in handen van
Frits Koopmans.

Naast het schrijven van de revues regisseerde Herman Deinum de voorstellingen. Het voor
oorlogse repertoire bevat een detective, "De moord met het rode doekje" van Edgar Wallace,
opgevoerd in 1933. In de jaarvergadering in dat jaar wordt verklaard dat "Het plan is om een
griezelstuk op te voeren, 't een en ander in verband met de griezelige tijden, zodat we met
de moderne tijd meegaan"". Men denkt "...dat het publiek zich zal vergriezelen". Kennelijk
wilden de Kamper Rederijkers door middel van hun repertoire op de actualiteit 'inspelen. De
"griezelige tijden" kunnen betrekking hebben gehad op Hitlers machtsovername in I933,
maar ook op de gevolgen van de economische crisis in de jaren '30.

Na de Tweede Wereldoorlog is Herman Deinum directeur geworden van de Haarlemse
Stadsschouwburg en later ook nog van de Concertzaal in Haarlem. Zijn vertrek uit Kam
pen heeft een weerslag op het repertoire van de Kamper Rederijkers: na de oorlog worden
er geen revues meer opgevoerd. Het overwegend luchtige genre van blijspelen wordt afge-
wisseld met detectives of serieuzere stukken, die om de paar jaar terugkomen. @



Jubileumvoorstellingen
Daarnaast worden om de vijf jaar en later om de tien jaar jubileumvoorstellingen opge
voerd. Hiervan staan er in totaal acht op de repertoirelijst. Dat de Kamper rederijkers daar
iets bijzonders van wilden maken, blijkt in de eerste plaats uit het feit dat er wordt afge
weken van het "gangbare" repertoire: deels zijn ze uit de wereldliteratuur afkomstig (er
zijn maar liefst twee werken van Shakespeare opgevoerd) en ze wijken deels ook af van het
"gangbare" g-enre (de operette "Im weissen Rossl", de musical "Irma la Douce" en de com
media dell'arte "Knecht van twee meesters"). Vijf van de acht jubileumvoorstellingen zijn
historische kostuumstukken.

Wanneer we de geschiedenis van de Kamper Rederijkers volgen, dan zien we v66r de
Tweede Wereldoorlog een ander beeld dan erna. Het beeld van de vooroorlogse Rederij
kers lijkt strenger en conservatiever dan het beeld dat we na de oorlog zien. In de jaren '60
worden de Kamper Rederijkers versterkt met een aantal jongere acteurs. Dat heeft weinig
invloed op het repertoire gehad. Uiteindelijk hebben de donateurs tot het eind toe het
repertoire "bepaald", door een bepaald genre stukken te prefereren. Men kon zijn ofhaar
mening kenbaar maken aan de Rederijkers door middel van "reactieformulieren" die wer
den uitgereikt. Dit gebeurde met name in de latere jaren.
Het conservatieve vooroorlogse beeld lijkt na de oorlog een stempel te hebben gedrukt op
het imago van de Kamper rederijkers.
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Voor hun hulp bij het tot stand komen van mijn scriptie en van dit artikel wil ik de volgende perso
nen bedanken: _

- de medewerkers van het Frans Walkate Archief en van het gemeentearchiefKampen.
- Hans Wiersma
- Henk van Ulsen
- de heer en mevrouw Koopmans, ook voor het ter beschikking stellen van het fotomateriaal
- mevrouw Van Elburg-Koopmans
- mevrouw Krediet, ook voor het ter beschikking stellen van het fotomateriaal
. Jeroen Kummer, voor het geven van taalkundige adviezen



Repertoirelijst De Rederijkers

Voorstellingen met opvoeringsdatum

1927,19 mei
Een spaak in het wiel
J0 van Ammers- Kuller
Nederlands
komedie
regie: Herman Deinum

1927, 22 november
In den mist
vertaling van: Facing the music man
J.H. Darnley
door: H.W. van Rijswijk
Engels
klucht
regie: Herman Deinum

1928, 14 november
Hallo Kampen
Herman Deinum
Nederlands
revue
regie: Herman Deinum

1929, .. november
Haar succes
Herman Deinum
Nederlands
operette
regie: Herman Deinum

1930, .. november
't Is gek
Herman Deinum
Nederlands
revue
regie: Herman Deinum

1931,.. november
Ben je mal
Herman Deinum
Nederlands
revue
regie: Herman Deinum

1932, I januari
De bruiloft van Kloris en Roosje
Dirck Buysero
Nederlands
kluchtspel met zang
(nieuwjaarsuitvoering)

1932, 6 april
De firma Adam en Eva
Bolton en Middleton
Engels/Amerikaans
blijspel
regie: Herman Deinum
Titel veranderd in: De haan met de gouden
eieren

1932,
Malaisepoeders
Herman Deinum
Nederlands
revue
regie: Herman Deinum
s-jarig jubileum

1933,13-14november
De moord met het rode doekje
Edgar Wallace
Engels
detective



I936, 2I en 23 januari
Hallo, hallo! Hier persbureau Kampen
Herman Deinum
Nederlands
revue
regie: Herman Deinum

I937,
In 't Witte paard
vertaling van: Im weissen Rossi
Ralph Benatzky
Duits
operette
regie: Herman Deinum
ro-jarig jubileum

I939, 3I januari
Een echtgenoot gevraagd

I940. I3 februari
'n Wespennest
J. van der Heiden en H. Bakker
Nederlands
blijspel

I946, I3 november
Het mysterie van Duckfield Manor

I947, 27-28 november
Het lied van alle tijden

I948, 30 april
Tot wederdienst bereid
vertaling: Piet Mossinkoff
Engels /Amerikaans
blijspel
regie: W. Sluiter

I948, 29 november-2 december
Het onbewoonde eiland
A.Defresne
Nederlands
Toneelspel in drie bedrijven
regie: J. Koopmans

I949, I7 maart
Het parelsnoer
Gerard Zalsman
Nederlands
eenakter
regie: R. van der Veen
notulen dd. 7 december I949 geven als
titel:
Het verdwenen parelsnoer

I949, I7 maart
Russische eieren
Philip Johnson
vertaling: E.J.J.Wiersma
Engels
blijspel in een bedrijf
regie: W. Sluiter

I949, 24-25 oktober
Het Chinese landhuis
M. Asman en J. Corbet
regie: J. Hofstee

I950, 25-26 april
Het hoedje van Marinus
R. Feenstra
Nederlands
regie: J. Koopmans

I950, 7-8 november
Kleine kinderen worden groot
oorspr. Little lambs eat Ivy
Noel Langley
vertaling: Gerard Rekers
Engels
blijspel
regie: dhr. Afman (afkomstig van de Zwol
se Rederijkers)



1951,23 april
Per luchtpost
oorspr. Dear Ruth
Norman Krasna
vertaling: Peter van Doornenwaard
Engels
komedie

1951,26-27 november
Aan d'oever van een snelle vliet
oorspr. Quiet weekend
Esther Mc Cracken
vertaling: J. Teulings
Engels
blijspel
regie: J. van der Kaa

1952,23 april
Fluffy neemt de leiding
oorspr. Ramshakle Inn
George Batson
vertaling: J. Teulings
Engels
detective
regie: W. Sluiter

1952, 27-28 oktober
Driekoningenavond
oorspr. Twelfth night
William Shakespeare
vertaling: Dolf Verspoor
Engels
komedie
regie: Henk van Ulsen
25-jarig jubileum

1953, IO-II maart
Goud en antiek
oorspr. Shop at sly corner
Edward Percy
vertaling: M.S. Teulings
Engels
detective
regie: Henk van Ulsen@

1953,23 april
Met de auto van Trenton naar Cambden
oorspr. Happy journey
Thornton Wilder
Engels /Amerikaans
blijspel in een bedrijf
regie: Henk van Ulsen

1953, 17november
Bakersprookje
Ronald Jeans
vertaling: Mary Dresselhuys
Engels
blijspel
regie: F. Koopmans

1954, I januari
De bruiloft van Kloris en Roosje
Dirck Buysero
Nederlands
kluchtspel met zang

1954,1-2 maart
Het witte schaap in de fanilie
L. du Garde en Jan Hay
vertaling: Alfred Pleiter
blijspel

1954,1-2 november
Harvey ('t Reuzenkonijn)
oorspr. Harvey
Mary Chase
vertaling: Cor Hermus
Engels
blijspel
regie: F. Koopmans

1955,21 februari
En toen kwam oma
oorspr.The age of youth
H.F. Maltby en F. Wijne
Nederlandse bewerking: Ab van der Linden
Engels
blijspel



regie: F. Koopmans
1955,21-22 novenber
Come back little Sheba
William lnge
Nederlandse bewerking: Alfred Pleiter
Engels
toneelspel
regie: F. Koopmans

1956,9 april
's Avonds kwart over elf
Falkland L. Cary
Engels
detective
regie: F. Koopmans

1956, ..december
Verdwijningen en verschijningen
oorspr. Cottage on the border
Herbert Mupy
vertaling: H.M. Planten
Engels
blijspel

1957, 23 april
Geld te geef
oorspr. Money to burn
W. Black en W. Hendrek
vertaling: A. Defresne
Engels
blijspel
regie: F. Koopmans

1958,
Gieren op 't veilig nest
Harold McPherson
vertaling: H.M. Planten
Engels
blijspel
regie: F. Koopmans

1958, 10 februari
Hobsons dochters
oorspr. Hobsons choice
Harold Brighouse
vertaling: Adri Klijsen
Engels
blijspel

1960, 25 januari
De wereld heeft geen wachtkamer
Maurits Dekker
Nederlands
toneelspel in drie bedrijven
regie: F. Koopmans
zevende plaats toneelwedstrijd NATU

1960, 17oktober
Het boek van de maand
Basil Thomas
vertaling: Anty Westerling
Engels
blijspel
regie: F. Koopmans

1961, 10 april
Als Bill terugkomt
A.B.M. Lamboo
blijspel

1961, 30 oktober
De vrouw die niet meer griezelen kon
thriller
regie: J. Koopmans en T. Keulen
Met dit stuk werd meegedaan aan de pro
vinciale voorronde van het Nationaal Land
juweel: prijs voor de beste opvoering van
een Nederlands stuk



1963,21-22 januari
De vrolijke vrouwtjes van Windsor
oorspr. The merry wives of Windsor
William Shakespeare
vertaling Bert Voeten
Engels
komedie
regie: F. Koopmans
35-jarig jubileum

1968, 28 oktober
Zachtjes met de deuren
oorspr. Les portes claquent
Michel Fermaud
vertaling: Alfred Pleiter
Frans
blijspel
regie: F. Koopmans

1964, 13februari
Bill, ik heb een idee
Will Evans
Engels
blijspel
regie: F. Koopmans

1970, 17 januari
Beau Rivage
oorspr. Two faces of murder
George Batson
vertaling: Shireen Strooker
Engels
detective
regie: F. Koopmans

1965, 23 januari
Oscar
Claude Magnier
Frans
blijspel
regie: F. Koopmans

1973, 3 februari
Nooit te laat
oorspr. Never too late
Summer Arthur Long
vertaling: Luc Lutz
Engels IAmerikaans
blijspel
regie: Truus Keulen

1966, 2 april
Pas op dat je geen woord zegt
Dimitri Frenkel Frank
Nederlands
komedie
regie: F. Koopmans

1973, ..december
Gongslag tegen middernacht
oorspr. Les trois coups de minuit
Andre Obey
vertaling: Nel Bakker
Frans
kerstspel

1968, 23,25 en 26 maart
Irma la douce
A. Breffort en M. Marmot
musical
regie: F. Koopmans
4o-jarig jubileum

1974, ..november
Het wagenspel van Kampen
Jan Koopmans
Nederlands
klucht
reprise van het wagenspel dat in 1956 was
opgevoerd door de Ghesellen van den
Spele samen met Henk van Ulsen



I97S,
Met blote voeten in het park
oorspr. Barefoot in the park
Neil Simon
vertaling: Alfred Pleiter
Engels
blijspel

1975,
Alles voor de tuin
oorspr. Everything for the garden
Edward Albee
vertaling: Ernst van Altena
Engels /Amerikaans
spel in twee bedrijven
regie: F. Koopmans

1976, 13maart
De cactusbloem
oorspr. Fleur de cactus
Barillet en Gredy
vertaling: Rernco Campert
Frans
blijspel
regie: F. Koopmans

1977. 2 april
En ik dan ...?
Annie M.G. Schmidt
blijspel
Nederlands

1978. IS april
Knecht van twee meesters
Carlo Goldoni
Nederlandse bewerking: Erik Vos
Italiaans
commedia dell'arte
regie: F. Koopmans
so-jarig jubileum

1979,
Schat, ik ben 'r hoor
oorspr. Darling I'm home
Jack Popplewell
vertaling: Beb de Beer
Engels

1981, 28 maart
Baas in eigen huis
("De gelukkige bruid"]
Kurtz Gordon
Nederlandse bewerking: Ton van Duinen
Engels
blijspel
regie: F. Koopmans

1982, 3 april
De bemoeial
oorspr. Busybody
Jack Popplewell
vertaling: Alfred Pleiter
Engels
komische thriller
regie: Arno Wildeboer

1984, 31maart
Beter een goede buur dan een verre vriend
Peter van den Bijllaart
Nederlands
blijspel
regie: F. Koopmans

I98s, 2 maart
Liefde half om half
oorspr. How the other halfloves
Alan Aycbourn
Engels /Amerikaans
blijspel
regie: F. Koopmans



1988,
Bloed en liefde
Godfried Bomans
Nederlands
treurspel in drie bedrijven
regie: Jan de Voogd
6o-jarig jubileum; laatste voorstelling

Voorstellingen waarvan de opvoeringsda
tum niet bekend is:

Terugkeer
Jan van Ees
Nederlands

In het kleine geluk
oorspr. Au petit bonheur
Marc Gilbert Sauvagnon
vertaling: Ton Kuyl
Frans
blijspel

Oost, west... Egypte best
oorspr. Lover's leap
Philp Johnson
vertaling: Pim Dikkers
Engels
blijspel

Oud speelgoed
Chiem van Houweninge
Nederlands

De schaduw van een held
oorspr. Shadow of a gunman
Sean O'Casey
vertaling: H.B. Fortuin
Engels
tragedie

Impromptu
Ted Mosel
vertaling: J.W. Velzeboer
Frans

Het huis op de rots
oorspr. Murder on arrival
George Bateson
bewerking: Peter Hoar en Gawn Grainger
Engels
thriller

Geen geld en toch geen zorgen
B. Steijaart en W. Brandt
Nederlands
blijspel

Was je maar hier
Mies Waalewijn
en Dave Marlowe
Nederlands
eenakter

Fataal geheim
oorspr. Dead secret
Michael Clayton Hutton
vertaling: Bert Silvester
Engels
detective

De zwanen van de Theems
Cees Nooteboom
Nederlands
toneelstuk in drie bedrijven

Valstrik voor een man alleen
oorspr. Piege pour un honne seul
Robert Thomas
vertaling: E. Keuls-Schuur
Frans
thriller

Kom...doe eens wat
Neil Simon
Engels
blijspel


