


ACHTERGROND 
Zondag 17 september 1944. Het leek een gewone, mooie en zonnige zon-
dag in bezet Nederland. Toen vielen er plots honderden parachutisten uit 
de lucht. Het was het begin van operatie Market Garden. 
De geallieerden wilden met dit grootse offensief de oorlog in Europa in 
enkele maanden beslissen. Er werden parachutisten gedropt bij Son, Veg-
hel, Grave en Nijmegen, die de bruggen over enkele kanalen en rivieren 
moesten veroveren. Daarna zou het leger vanuit het zuiden over de Cor-
ridor Nederland bevrijden. 
De luchtlandingen waren ook het 
begin van de bevrijding van Zuid-Ne-
derland, al duurde het tot 23 okto-
ber alvorens Schijndel bevrijd werd. 
Daar gingen weken van hevige be-
schietingen aan vooraf waardoor 
een groot deel van de Schijndelse 
bevolking onder de grond moest 
gaan leven om te ontkomen aan de 
granaten. Deze laatste weken voor 
de bevrijding met al hun verschrik-
kingen zijn later omgedoopt tot ‘de Granaatweken’. Meer achtergrondin-
formatie over de Granaatweken kunt u vinden op www.granaatweken.nl.

Doekle: ‘What passing bells for these who die as cattle.’

Feldwebel: ‘Schweigen Sie! 
Sonst ist die erste Kugel für dich.’



HET VERHAAL 
Sjaan is op leeftijd en wordt wat vergeetachtig. Haar dochter en kleinzoon 
hebben besloten dat het beter is dat Sjaan naar een verzorgingstehuis 
gaat, met flinke tegenzin van Sjaan zelf. Ze wil niet. Er zijn daar alleen maar 
oude mensen. Haar dochter Gerti zet door. En de beslissing is gevallen.
Het is de dag van de verhuizing. Gerti en kleinzoon Doekle komen de 
spullen inpakken van Sjaan. Ze vinden oude foto’s. Herinneringen komen 
naar boven en langzaam begint Sjaan te vertellen over vroeger. 
Dan voelt Sjaan dat het tijd is. Dat dit misschien haar laatste kans is om 
iets belangrijks te vertellen aan haar dochter en kleinzoon. Een familiege-
heim waar zij 75 jaar over heeft gezwegen. 
Haar verhaal begint in de nazomer van 1944.  Sjaan is een jonge, frisse 
meid die vol in het leven staat met haar zussen, broers en ouders. Schijn-
del merkt niet veel van de oorlog. Maar dat verandert als op 17 septem-
ber geallieerde parachutisten uit de hemel vallen. Het rustige Schijndel 
verandert eensklaps in een weerzinwekkend oorlogsgebied waar een aan-
houdende granatenregen leven boven de grond onmogelijk maakt. 
Het gezin van Sjaan moet de schuilkelder in. In de dagen die volgen lopen 
de spanningen hoog op.  
Wat is er precies gebeurd? Waarom heeft zij 75 jaar haar mond gehouden? 
En waarom is het zo belangrijk om het nu alsnog te vertellen, voordat het 
te laat is?

Gerda: ‘Ge makt munne zeik nie lau.’

Thieu: ‘Ge bent un skon durske mi unne 
ollinge krentenmik en twi stinkpeu!’



VAN DE REGISSEUR  - Annet Jägers-Huizing

Ik ben van boven de rivieren. Inmiddels ben 
ik getrouwd met een echte Bosschenaar en 
is het zuiden mijn thuis geworden. Vijf jaar 
geleden zag ik de voorstelling Granaatweken. 
Ik wist niet veel over de bevrijding van het 
zuiden en besefte me niet hoe erg er hier is 
gevochten. De voorstelling had indruk op mij 
gemaakt.  
Toen ik de kans kreeg om dit verhaal op-
nieuw op de planken te brengen heb ik wel 
even getwijfeld. Het is niet zonder risico. Het 
is nog maar kort geleden opgevoerd. En is 
toen zeer goed ontvangen. Toch ben ik deze 
uitdaging aangegaan. Niet om de vorige voor-
stelling te evenaren. Maar omdat ik het be-
langrijk vind dat dit verhaal opnieuw wordt 
verteld. Omdat ik het script van Adri van den 
Brand erg goed vind. En ik me er persoonlijk mee verbonden voel door 
mijn eigen geschiedenis.

Mijn familie kent zijn eigen familiegeheim. Mijn overgrootouders waren 
lid van de NSB. Mijn oma was op dat moment een puber. Nooit heeft zij 
hierover gesproken. En zeker niet tegen ons. Het was iets waar je niet over 
sprak. Via familie in Australië zijn we uiteindelijk achter dit grote familiege-
heim gekomen. Mijn oma leefde nog op dat moment. Maar niemand heeft 
de moed gevonden om het zwijgen te doorbreken. Ze is gestorven zonder 



dat ik er ooit met haar over heb gesproken. Zelf worstelde ik met deze 
kennis. Wat vertelde dit over mij? In het stuk zit een personage: Piet. Zijn 
vader zit bij de NSB. Zijn vriendinnetje zegt: Kan Piet er wat aan doen dat 
zijn ouders bij de NSB zitten? Haar broer Thieu antwoordt met: Kunnen 
duizenden kinderen er wat aan doen dat ze Joods zijn? 

Na de Tweede Wereldoorlog werd er sterk zwart-wit gedacht. Je was goed 
of je was fout geweest. Er werden heldenverhalen verteld. En er werd ook 
veel gezwegen. Hoe kun je leren van de geschiedenis als er delen verzwe-
gen worden? Hoe kun je je zelf kennen als niet alles wordt doorverteld? 
Maar hoe kun je ook praten over iets wat traumatisch is geweest of waar 
je je voor schaamt? Daardoor ben ik sterk geïnteresseerd in dat wat ver-
zwegen wordt. Adri van den Brand is erin geslaagd om een voorstelling te 
schrijven waarin juist dit mechanisme helder wordt neergezet. 

We leven in een tijd waar de laatste ooggetuigen van de Tweede Wereld-
oorlog verdwijnen. Het is belangrijk om de geschiedenis levend te houden 
en door te geven aan de generaties die na ons komen. Het complete ver-
haal. En daarom is het belangrijk om het zwijgen te doorbreken. 

Piet: ‘Ik ben mijn vader niet.’

Bets: ‘Denkt u soms dat ik een verrader ben?’



VAN DE SCHRIJVER - Adri van den Brand 

Schrijven is beleven omzetten in een belevenis. Zes jaar geleden schreef 
ik Granaatweken als een eerbetoon aan de oudere generatie die als jon-
ge kinderen de oorlog hadden meegemaakt. De basis van het stuk kwam 
voort uit de belevenissen van mijn ouders en ooms en tantes. Andere 
ingrediënten haalde ik uit het gelijknamige boek van mijn oom Ben Pe-
ters en Louis van Dijk die mijn meester was in de zesde klas. Gedreven 
door mijn jarenlange fascinatie voor WOII, literatuur, theaterdramaturgie 
en toneelteksten verwerkte ik deze elementen tot een magisch-realistisch 
toneelstuk waarin realiteit en vermeende werkelijkheid door elkaar lopen. 
Tijdens het schrijven leefde ik zo intens mee met de familie in de schuil-
kelder dat het verhaal ‘als vanzelf ’ ontstond. Ik beleefde de verzonnen 
maar waarachtige verhaallijn, gelardeerd met feitelijkheden die herken-
baar zouden zijn voor de oudere Schijndelnaar. Toen we het stuk in 2014 
op de planken brachten, was ik verrast door de impact die het stuk had, 
niet alleen op de oudere generatie, maar ook op de jongere. Voor velen 
was het een belevenis geworden en dat raakte mij als schrijver diep. 
Regisseuse Annet Huizing vroeg mij vijf jaar later of ik enkele aanpassingen 
aan het stuk wilde doen. Zij wilde het heden anno nu een grotere plek 
geven en ze wilde de verwrongen gedachtewereld van de oude Sjaan meer 
op de voorgrond zetten. In een stimulerende en verbonden samenwerking 
bewerkte ik het stuk tot de versie die vandaag tot leven komt, dankzij een 
prachtige spelersgroep en fantastische mensen ‘achter de schermen’. Ik 
wens u een waarachtige beleving toe.  

Pastoor: ‘De hel kan niet verschikkelijker zijn dan dit!’

Tante Til: ‘Wat stinkt het hier! Lijkt wel een riool.’



Stef Peters uit Millingen, Gele Rijder bij het Korps Rijdende Artillerie en 
in de eerste Wereldoorlog gelegerd in Schijndel, vond de liefde in Schijn-
del. Met zijn vrouw Mina van Herpen startte hij aan de Kluisstraat een 
schoenenwinkel/makerij en kreeg 13 kinderen. In het spannende huis met 
vele kamers was achter een deur een steile trap naar een diepe kelder. 
De kelder die later in de oorlog als schuilkelder dienst deed. Muziek, zang 
en verzamelen speelden een grote rol in de familie. Hier is de passie van 
mijn vader Ben Peters uit ontstaan; het verzamelen en onderzoeken van 
historisch materiaal dat later als basis is gebruikt voor het boek “Gra-
naatweken” dat hij samen met Louis van Dijk schreef. Adri van den Brand, 
kleinzoon van Stef en Mina, schreef een theaterstuk gebaseerd op dit boek 
en combineerde dat met gebeurtenissen en personen van de familie Pe-
ters en van den Brand. In deze theaterproductie is ook een aantal (achter)
kleinkinderen betrokken. In het stuk vertolkt Adri zelf de rol van pastoor. 
Stijn van den Broek (kleinzoon) speelt Doekle. Willy Peters (kleinzoon) 
kruipt in de huid van een soldaat. Patrick Butterworth, getrouwd met een 
kleindochter van Ben, is de Engelse piloot Douglas. Ik speel Sjaan sr. Ook 
bij ons in de familie was er in de oorlog een traumatische gebeurtenis, een 
familiegeheim, waarover nooit gesproken mocht worden. 
De waarheid ligt in het midden...

Ik wens jullie een mooie voorstelling.
Jeanne Roozendaal – Peters

FAMILIE PETERS & GRANAATWEKEN

Toos: ‘Laat ze maar. D’r valt toch niets meer te jatten.’

Ome Hen: ‘Oude zuurpruim.’



Spelers

Jeanne Roozendaal - Sjaan sr.
Anita Oosterbaan - Gerti
Stijn Peters - Doekle
Maartje Postma - Sjaan jr.
Marloes Meulenbroek - Bets
Johan Meulenbroek - Thieu
Erik van de Ven - Ben
Maurice van Pinxteren - Janus 
Nathalie Bosters -Mina
Elsje Geerts - Toos
Daan Hooijberg - Piet
Adri van den Brand - pastoor
Tineke Jansen – tante Til
William Bressers - ome Hen
Noortje Groenendaal - Gerda
Erwin Dekker - Ernst
Patrick Butterworth - Douglas
Hans Russens - Feldwebel
Willy Peters - soldaat
Jacqueline Heijs - Wijbossche vrouw
Bert de Vries - dokter + soldaat
Aidin Meulenbroek - kind
Fellen Meulenbroek - kind
Jill Meulenbroek - kind
Bert de Vries - pastoor stand-in
Ton Lomans - dokter stand-in

Artistiek Team

Annet Jägers-Huizing - regie
Lotte Pernet - regie-assistent
Henk van der Maazen - decorontwerp
Ankie van de Meerendonk - kleding
Paul van den Oever - muziek
Willy Leuvering - geluidsfragmenten
Erik Pietersma - lichtontwerp
Janine Nieuwenhuijsen - grime
Willem Cammel - rekwisieten
Adri van den Brand - schrijver
Huib de Koning - productieleider

Decor 
Jeroen van Pinxteren - logistiek
Ad Rooijakkers - crew
Ben van Rooij - crew
Chris Barten - crew
Robert van der Net - crew
Hans Russens - crew
José Bijsterbosch - crew
Jan van Beerendonk - crew
Wim Verouden - crew
Dirk van der Kroef - crew
Gijs Jägers - crew

Janus: ‘Nu begint de oorlog pas echt voor ons.’

Douglas: ‘My God, what have I done!’



Licht & Geluid
Willy Leuvering - geluid
Edwin van Dinther - geluid
Erik Pietersma - licht
Michiel Bakker - video

Grime & Kapwerk
Janine Nieuwenhuijsen  
Femke Hofstede 
Maria van Emmerik 
Judith van de Mosselaar 
Natasja de Groot 
Sanne Kollee

PR & Communicatie 
Willem Wouters - pr 
Wilma Kuijs - pr
Marleen Bijnen - pr
Vincent Gil-Toresano - pr
Jos Kaldenhoven - fotografie

Trailer
Michiel Bakker - camera
Vincent Gil-Toresano - concept

Elde College traject
Nathalie Bosters
Harry Verdonk

Financieel
Ton Keetels - boekhouding
Vincent Gil-Toresano - fondsen

Bestuur
Maurice van Pinxteren
Ton Lomans
Huib de Koning
Vincent Gil-Toresano

Sjaan jr.: ‘ Als je aan mijn zus komt, dan kom je aan mij.’

Ernst: ‘Du bist ein hübsches Mädchen.’



ELDE COLLEGE & GRANAATWEKEN
De oorlogsjaren hebben een grote indruk gemaakt in de Schijndelse ge-
meenschap. Theatergroep Wildeman wil voor jongeren van nu tastbaar 
maken hoe het er toen uitzag en wat dit met mensen deed.
Zo’n 450 leerlingen van het Elde college in Schijndel gaan op 6 november 
naar de voorstelling Granaatweken. Onder leiding van dramadocente en 
speelster van Granaatweken, Nathalie Bosters, met als sidekick vader Har-
ry Verdonk, hebben de leerlingen in de aanloop naar deze voorstelling een 
educatief traject doorlopen: over de geschiedenis, over het verhaal en de 
verschillende karakters in het stuk. Maar vooral over de dunne scheidslijn 
tussen goed en fout in oorlogstijd in relatie tot het heden. Mensen die 
in oorlog zijn of in een crisissituatie reageren allemaal anders. Ze doen 
dingen die ze in het gewone leven nooit zouden doen. Met de leerlingen 
keken we naar hun morele dilemma’s. Waar staan ze voor, en welke keuzes 
maken ze. Wat is goed en wat is fout?
En maken de moeilijke omstandigheden dan iets uit, of niet? En aan welke 
zijde je dan ook stond… maakt dat eigenlijk iets uit?
Vanuit deze input hopen we dat ze met andere ogen het bezoek aan Gra-
naatweken beleven en vanuit daar weer hun eigen normen en waarden 
verder vorm kunnen geven. 
Met Granaatweken en het betrekken van de jeugd wil Theatergroep Wilde-
man een brug slaan tussen verleden en heden. Dat zorgt ook voor meer 
begrip en kennis over de maatschappij van nu.

Want wie het verleden kent, begrijpt ook meer van het heden.

Mina: ‘We dragen allemaal ons lot.’

Wijbossche vrouw: ‘Alles is daar kapotgeschoten.
Kunnen we hier een nacht blijven?’



Donateurs / subsidiënten
Gemeente Schijndel
SOS700
Rabobank Coöperatief Dividend 
DWISE

Omega Installatie Techniek BV
COREWORKS
IPD Schijndel
Festo Carpets Schijndel
Bloemboetiek de Koning

Sponsoren

VRIJWILLIGERS, SPONSOREN EN DONATEURS 

Granaatweken is alleen mogelijk geworden door inzet van velen. Vele vrij-
willigers zijn voor u en ons achter de schermen in de weer om ervoor te 
zorgen dat u onbezorgd van een intense voorstelling kunt genieten. Wij 
danken hierbij dan ook al onze vrijwilligers. Zonder hen kunnen we het 
niet!
Ook onze sponsoren en donateurs zijn belangrijke partners, die het mede 
mogelijk hebben gemaakt om een mooie en kwalitatieve productie te ont-
wikkelen. Tot slot dank aan alle bijdragen, handreikingen en hulp door vele 
mensen die Theatergroep Wildeman een warm hart toedragen.

Dokter: ‘Gangreen. Mijn God!’

Soldaat: ‘Do you know where the Jerries are?’

Studio van der Maazen
willemweetwaar.nl
Spectrum Podium
‘t Goed
S.C.C. de Vink



REAGEREN?
Wij kunnen ons voorstellen dat u na het zien van de voorstelling behoef-
te heeft om te reageren of uw verhaal wilt delen. Dat kan zijn over uw 
beleving van de voorstelling, uw eigen ervaringen of uw gedachten over 
dit thema of wat dan ook! U kunt uw reactie kwijt op onze website www.
granaatweken.nl onder het kopje REACTIES of laat een reactie achter op 
onze Facebookpagina!

BOEK ‘DE GRANAATWEKEN’ 
Louis van Dijk en Ben Peters schreven een boek over deze vijf spannende 
weken voor de bevrijding met als titel De Granaatweken. In het boek zijn 
passages uit 18 dagboeken van Schijndelnaren verwerkt, opgeschreven ten 
tijde van de Granaatweken in het najaar van 1944. Waarheidsgetrouwer 
is het beeld niet te krijgen. Een herkenning voor diegenen die de oorlog 
meemaakten en een tijdsbeeld voor de latere gene-
raties. Het boek is onlangs opnieuw uitgegeven  met 
voorwoorden van Adri van den Brand en Jeanne Pe-
ters; directe nazaten van beide schrijvers en betrok-
ken bij deze theaterproductie. Het boek is verkrijg-
baar voor 22,95 euro bij het Jan Heestershuis aan de 
Pompstraat 17 en Hout-Doe aan de Hoofdstraat 58, 
beide in Schijndel.

Ben: ‘Jij bent een werktuig van de Duivel, 
de antichrist’

Gerti: ‘U heeft niet het recht mij te belasten 
met uw verleden.’


