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Laagland maakte deel uit van de eer-
ste knokploeg (KP) in Enkhuizen,
samen met de gefusilleerde verzets-
strijders Dirk Wierenga en Tom Kra-
nenburg. Nadat deze in 1943 door de
Duitsers was opgerold, richtte hij
met Flip Fluitman een nieuwe
knokploeg op. Ze hielden zich bezig
met wapendroppings en bevrij-
dingsacties, hielpen onderduikers
en Amerikaanse piloten en pleegden
overvallen voor voedsel.

De initialen van Wierenga en Kra-
nenburg kwamen in 1995 al op het
monument. Die van Fluitman en ze-
ven anderen werden vorig jaar bij-
gezet, maar Laagland zat daar niet
bij. ,,Ik ga een verzoek indienen bij
het 4 en 5 mei-comité’’, aldus Wes-
terveld. Voorzitster Dieneke van
Tongeren-Schuijt van dit comité:
,,Wij gaan onderzoek doen naar
meer mensen en hopen in 2020 weer
initialen te kunnen toevoegen.’’

Ted Laagland verdient plek op monument 

Ted Laagland. FOTO AANGELEVERD

Paul Gutter

Enkhuizen ✱ De initialen van oud-
KP’er Ted Laagland moeten zo snel
mogelijk bijgezet worden op het her-
denkingsmonument ’Schaduwcor-
rectie mei 1995’ langs de Dreef in
Enkhuizen. Dat stelt oud-journalist
Cor Westerveld, die Laagland vlak
voor zijn dood in 2001 nog uitgebreid
interviewde. ,,Hij mag niet vergeten
worden als verzetsstrijder.’’

Alsof het zo moest zijn. Gwen deed
in Lissabon auditie voor de rol van
Anne Frank, maar die ging aan de
neus van de 34-jarige actrice voor-
bij. De regisseur vond haar meer
geschikt voor een andere rol, na-
melijk die van Hermine Gies-San-
trouschitz, beter bekend als Miep
Gies. Bij het inlezen voor die rol
stuitte Gwen op de plaats waar
Miep op 100-jarige leeftijd over-
leed. „Mijn geboorteplaats Hoorn.
Heel bijzonder natuurlijk, die
connectie.”
Miep hielp tijdens de Tweede We-
reldoorlog de onderduikers in het
Achterhuis en zorgde ervoor dat
het dagboek van Anne Frank be-
waard bleef. Miep verstopte Annes
schrijfsels in een la van haar bu-
reau. Na de oorlog gaf Miep deze
aan de vader van Anne en zo speel-
de zij een sleutelrol bij de publica-
tie van wat een van ’s werelds
meest bekende boeken zou wor-
den.

Acteerklussen
Wie Gwen in actie wil zien als
Mien, moet een eindje reizen. Het
stuk over Anne Frank wordt uitge-
voerd door The Lisbon Players; een
theatergezelschap uit de Portugese
hoofdstad Lissabon. Gwen - gebo-
ren in Hoorn en opgegroeid in
Midwoud - woont al een aantal jaar
in New York en schitterde in ver-
schillende speelfilms en reclames.
Hoe komt ze nu in een Portugees
theaterstuk terecht? „Mijn vriend
moest voor zijn werk voor een
langere tijd naar Lissabon en ik
besloot met hem mee te gaan. Hier
probeerde ik ook wat acteerklussen
te vinden. Ik ben heel blij met de
ervaring die ik kan opdoen in de
rol van Miep.”
De Hoornse connectie tussen Miep
en haarzelf is overigens niet de
enige vorm van symboliek die
Gwen ’achtervolgt’ sinds haar
vertrek uit Nederland. Zo kwam ze
in New York te wonen in de wijk
Midwood: ooit vernoemd naar,
inderdaad, het West-Friese dorp
waar ze opgroeide. 
Meedoen in een voorstelling van
Anne Frank noemt Gwen ’een
droom die uitkomt’. ,,Ik zag dat er
plannen waren voor deze voorstel-
ling in Lissabon. Toen wist ik met-
een dat ik auditie wilde doen. Het
verhaal van Anne Frank leeft
enorm bij mij. Toen ik op de ballet-
school in Amsterdam zat, kwam ik
dagelijks langs de Prinsengracht,

waar Anne was ondergedoken. Ik
ging naar het Gerrit van der Veen
College in Amsterdam-Zuid. Tij-
dens de Duitse bezetting was de
Sicherheitsdienst in dat gebouw
gevestigd en in 1944 werd het ge-
bouw door een geallieerde bom-
aanval deels geraakt. Als je naar

wiskundeles liep, zag je in de te-
gels nog steeds de gevolgen van de
bommen.’’
Het verhaal van Anne Frank heeft
zoals bekend een tragisch einde.
,,Maar in het theaterstuk zit ook
genoeg humor, luchtigheid en
hoop. Anders zou het ook wel een

heel heftige voorstelling zijn.’’ 
Hoezeer het verhaal van Anne
Frank leeft in Lissabon, weet Gwen
niet precies. ,,Daar ben ik zelf ook
heel benieuwd naar.’’ Tussen 14 en
30 juni staat ze op de planken in de
Portugese hoofdstad. ,,De voorstel-
lingen beginnen hier laat, rond
negen uur ’s avonds. Maar de pro-
ducent hoopt ook jongeren naar
het theater te trekken, dus moge-
lijk gaan we voor scholen ook och-
tendvoorstellingen doen.’’
De voorstelling is in het Engels.
,,Deze week beginnen de repetities.
De cast bestaat uit een mix van
nationaliteiten. Bij de audities
merkte je dat er ook flink wat
Portugezen waren. Dat kon je goed
horen aan de grappige manier
waarop ze de Nederlandse namen
uitspraken.’’

In de huid van een heldin 
Gwen speelt Miep Gies in Portugees theater ✱ Hoorn als bijzondere connectie

Gwen Albers deed auditie voor de rol van Anne Frank, maar kreeg die van Miep Gies. FOTO’S AANGELEVERD 

Het dagboek als studiemateriaal. Miep Gies. 
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Lissabon ✱ Actrice Gwen Albers
kruipt in een Portugees theater in
de huid van Miep Gies, de vrouw
die Anne Frank en haar familie
hielp bij het onderduiken. Opval-
lend detail: Gwen is geboren in
Hoorn, dezelfde stad als waar Miep
acht jaar geleden overleed. 


