
De laatste getuigen
Verhalen uit de hongerwinter

07 APRIL 2015, MAANDAG 4 MEI, 20.00 UUR KONINKLIJKE SCHOUWBURG DEN HAAG

SAMENVATTING

De afgelopen maanden heeft het Nationale Toneel verschillende inwoners van Den Haag
geïnterviewd die de hongerwinter tijdens het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog
hebben meegemaakt. Sommige getuigen waren nog jong, de jongste was vijf, toen de oorlog
begon. Anderen kregen als tiener of twintiger veel meer mee. Acht van hen zitten maandag 4
mei op het podium van de Koninklijke Schouwburg, met ieder een acteur van het Nationale
Toneel naast zich die hun verhaal, hun perspectief vertelt. Hongersnood, we kennen het van
beelden op tv en berichten in de krant, zeventig jaar geleden was het harde realiteit in Den
Haag. Een realiteit zo pijnlijk dat er na de oorlog weinig over werd gesproken. Ook nu nog is
het voor velen een moeilijk gespreksonderwerp. Reden te meer om een aantal mensen, die
ooit de jonge burgers in een belegerde stad waren, aan het woord te laten.
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Maandag 4 mei, 20.00 uur Koninklijke Schouwburg

De afgelopen maanden heeft het Nationale Toneel verschillende inwoners van Den Haag
geïnterviewd die de hongerwinter tijdens het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog hebben
meegemaakt. Sommige getuigen waren nog jong, de jongste was vijf, toen de oorlog begon.
Anderen kregen als tiener of twintiger veel meer mee. Acht van hen zitten maandag 4 mei op
het podium van de Koninklijke Schouwburg, met ieder een acteur van het Nationale Toneel
naast zich die hun verhaal, hun perspectief vertelt.

Hongersnood, we kennen het van beelden op tv en berichten in de krant, zeventig jaar
geleden was het harde realiteit in Den Haag. Een realiteit zo pijnlijk dat er na de oorlog weinig
over werd gesproken. Ook nu nog is het voor velen een moeilijk gespreksonderwerp. Reden te
meer om een aantal mensen, die ooit de jonge burgers in een belegerde stad waren, aan het
woord te laten.

Maandag 4 mei, 20.00 uur Koninklijke Schouwburg. 
We beginnen uiteraard met twee minuten stilte.
De zaal is vanaf 19.30 open om gezamenlijk naar de herdenking op de Waalsdorper vlakte te



kijken. 
De laatste getuigen is een onderdeel van Theater Na de Dam.

Credits:
Acteurs: Roos Eijmers, Hannah Hoekstra, Antoinette Jelgersma, Lindertje Mans, Anniek
Pheifer, Esther Scheldwacht , Betty Schuurman, Pieter van der Sman. 
De laatste getuigen: Rebecca Hofman, Frans Prins, Emma Pronk, Diny Rolfès-Groen, Sjaan
de Ruiter-Groen, Dorothé vd Schuur, Willemien Sormani, Nel van Wasbeek
Concept: Karim Ameur
Regie: Hans van den Boom
Dramaturgie: Rezy Schumacher
Projectleider: Erna van den Berg

Kaarten via ks.nl of 0900-3456789(10cpm)

Noot voor de redactie: 
Voor interviews (met regisseur of een van de acteurs), informatie
en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Tamara Keasberry:
tamara.keasberry@nationaletoneel.nl / 070-3181484 of 06-41485982

nationaletoneel.nl/laatste-getuigen
http://www.nationaletoneel.nl/laatste-getuigen
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Tamara Keasberry
070-3181484 

tamara.keasberry@nationaletoneel.nl

WOORDVOERDER

OVER HET NATIONALE TONEEL

Het Nationale Toneel is het stadsgezelschap van Den Haag en het grootste gezelschap van Nederland. We
vertellen de verhalen van onze tijd, voor mensen in onze tijd aan de hand van het klassieke en moderne
theaterrepertoire. We zijn te zien in de theaters in Nederland en daarbuiten, met voorstellingen voor
volwassenen en jeugd (NTjong). Toneel dat raakt, vermaakt en aanzet tot nadenken. Rondom de
voorstellingen verzorgen we educatieve projecten en Babel, het nieuwe politiek-maatschappelijke programma van
het Nationale Toneel.
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Priscilla Vaas
070-3181483 - priscilla.vaas@nationaletoneel.nl

Pien van Gemert
070-3181481 pien.vangemert@nationaletoneel.nl

Paul van Loon
070-3181480 paul.vanloon@nationaletoneel.nl

Dieke van der Spek
070-3181458 dieke.vanderspek@nationaletoneel.nl

Tamara Keasberry
070-3181484 

tamara.keasberry@nationaletoneel.nl
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