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SAMENVATTING

Antoine Uitdehaag regisseert in april het meeslepende familiedrama 'The little foxes' bij het Nationale

Toneel. In dit meesterwerk van de Amerikaanse Lillian Hellman (1939) spelen onder andere Anniek

Pheifer, Mark Rietman, Jappe Claes, Joris Smit en Bram Suijker. Bekijk hieronder de rolverdeling.

Auteur, regisseur en rolverdeling
The little foxes is een stuk van Lillian Hellman. De Amerikaanse schrijfster van joodse komaf
belandde vanwege haar linkse sympathieën in de jaren vijftig op de zwarte lijst van Hollywood. In de
door mannen zoals Tenessee Williams, Arthur Miller en Eugene O’Neill gedomineerde Amerikaanse
theaterwereld van de twintigste eeuw, was Hellman de enige vrouwelijke auteur van formaat. Zo
schreef zij The Children’s Hour en The Autumn Garden.

Antoine Uitdehaag regisseerde eerder bij het Nationale Toneel. En regisseert veel in België, maar
vooral in Duitsland en Oostenrijk. Het grote publiek kent hem van de komedies in het DeLaMar
Theater, met Tjitske Reidinga in de hoofdrol.

Anniek Pheifer, Mark Rietman en Jappe Claes spelen de hoofdrollen in The little foxes. De
rolverdeling in het stuk is als volgt:

Anniek Pheifer
Regina Giddens - geboren Hubbard, echtgenote van Horace Giddens

Pieter van der Sman
Horace Giddens - bankier, de man van Regina en ernstig ziek

Sallie Harmsen
Alexandra Giddens - dochter van Regina en Horace Giddens, een meisje van 17

Mark Rietman
Benjamin Hubbard - oudste broer van Regina

Jappe Claes 
Oscar Hubbard - broer van Regina



Betty Schuurman 
Birdie Hubbard - echtgenote van Oscar Hubbard

Bram Suijker
Leo Hubbard - zoon van Oscar & Birdie Hubbard, werkt op de bank van Horace

Joris Smit 
William Marshall - ondernemer

Antoinette Jelgersma 
Addie - huishoudster

Het verhaal 
In een klein plaatsje in het Zuiden van de Verenigde Staten kan Regina Giddens het wel
uitschreeuwen. Zij verlangt hartstochtelijk naar een zelfstandig bestaan. Weg uit de saaie provincie
en weg van haar zieke man, de bankier Horace, van wie ze financieel afhankelijk is. Wanneer haar
broers Ben en Oscar met een grote investering een fortuin kunnen maken, dwingen ze Regina via de
bank van haar man het geld bijeen te brengen. Dit is haar kans. Onverbiddelijk en ijskoud slaagt ze
erin haar broers het grootste deel van het vermogen te ontfutselen. Wanneer Horace sterft en Regina
de macht en het geld in handen heeft, maakt ze zich los uit de knellende familiebanden. Eindelijk is
ze rijk en vrij. Maar ook volkomen alleen.

The little foxes ging in 1939 in première op Broadway en is na ruim vijfenvijftig jaar weer te zien in de
Nederlandse theaters.

première zaterdag 17 april 2016, Koninklijke Schouwburg, Den Haag
landelijke tournee van woensdag 13 april t/m woensdag 15 juni 2016

The little foxes
http://www.nationaletoneel.nl/thelittlefoxes
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