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Hoe was dat, als zomaar een gezin verdween tijdens 
de Tweede Wereldoorlog? Zoals buurtgenoten of een 
familie in je dorp? Kinderen van je school, vriendjes, 
vriendinnetjes? Van de ene op de andere dag een 
leeg huis in je straat, een lege stoel in de klas, een 
vriend die je niet meer op hoefde te halen voordat 
je naar school fietste.

De verhalen en herinneringen hierover van tien 
 ouderen die de Tweede Wereldoorlog als kind 
 meemaakten vormen de inspiratiebron voor de voor-
stelling ‘ Verdwenen families’. Vijftien jongeren van 
de jeugdtheaterschool hebben hen geïnterviewd. 
Deze verhalen over de oorlog worden door de jonge 
 acteurs weer tot leven gebracht onder leiding van 
 regisseur Janneke De Haan. De sfeer, de emoties, 
de beelden uit de verhalen staan centraal, waarbij 
het thema ‘verdwijnen’ de rode draad vormt. Het 
 resultaat is te zien in de archieven in de kelders 
van Tresoar: tussen de kasten in de lange gangen 
waar de geschiedenis van Fryslân wordt bewaard. 
De geschiedenis, waar de Tweede Wereldoorlog 
deel van uitmaakt.

LOCATIE

 Tresoar — Boterhoek 1 in Leeuwarden

Di 03 mei 19.00 en 21.00 uur
Wo 04 mei 19.00 en 21.00 uur
Vr 06 mei 19.00 en 21.00 uur

KAARTEN: WWW.MEEUW-JTS.NL

regie Janneke de Haan / acteurs Larissa 
 Boelsma, Cheyenne Nijboer, Minke Hoogen-
boezem, Jante Stekelenburg, Sara Talsma, 
 Hannah Swart, Riemer van de Wal, Kamiel 
 Klarenbeek, Merel Staalstra, Rémy Jamin, 
 Elise Smit, Rients Oppewal, Isabelle Vastrick, 
Evelien Jager, Luna Wismeijer / vertellers 
 Alphons Katan, Sjouke Hondema, Trienke 
 Postma, Taylor Parkins, Els van Grunderbeek, 
de heer en mevrouw Kooistra, de heren 
 Sanders, Sijses en Nauta / scenogra� e 
 Geartsje van der Zee / productie Coco 
de Haas / publiciteit Hester Berkelmans 
en  Jelma  Dekker / buro Henny Postma / 
 algemene  leiding Hilde Mulder / fotogra� e 
Wij zijn Kees / gra� sch ontwerp Rob van  Hoesel

Deze productie wordt mede mogelijk gemaakt 
door: Provinsje Fryslân,  Gemeente Leeuwar-
den, Tresoar, Ritske Boelema Gasthuis, Natio-
naal Comité 4/5 mei, Fonds Podiumkunsten, 
V Fonds, Stichting Democratie en Media.
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Het project is een initiatief van Theater na De Dam in  Amsterdam, 

uitgevoerd door Meeuw | jonge theatermakers in samenwerking 

met Tresoar in Leeuwarden. Meeuw | jonge  theatermakers geeft 

lessen aan jonge talentvolle acteurs uit heel Fryslân en maakt 

met hen theaterproducties. Theater Na De Dam is de initiator 

van de meer dan tachtig voorstellingen die op de avond van de 

 Nationale Dodenherdenking op 4 mei om 21.00 uur gelijktijdig 

spelen en ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de 

Tweede  Wereldoorlog. Tresoar is as Frysk histoarysk en letterkundich 

sintrum fan ‘e provinsje de skatkeamer fan de skiednis fan  Fryslân.


