
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GETEKEND onder de aandacht brengen in uw media 
Deze teksten kunt u vrijelijk gebruiken voor publicatie in uw media. Voor uw 

gemak hebben we een korte, middellange en een uitgebreide tekst voorbereid. 

Wanneer u scènefoto’s gebruikt, is naamsvermelding verplicht (foto: Saris & 

Den Engelsman). Engelstalige teksten vindt u op https://www.wur.nl/en/About-

Wageningen/100years/show/Getekend-Marked.htm.  

Meer informatie 
U kunt contact opnemen met Laura Bonthuis, productieleider van GETEKEND,  

via 06- 14890846 of getekendwageningen@gmail.com voor vragen of meer 

informatie over: 

 het ontvangen van posters of flyers van GETEKEND t.b.v. verspreiding 

binnen uw netwerk; 
 groepsreserveringen met korting; 
 reserveringen van rolstoelplekken en andere speciale wensen. 

Korte tekst 
GETEKEND Theaterspektakel 

GETEKEND is een groots theaterspektakel over het Wageningse studentenverzet 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. In mei 1943 worden alle studenten in Nederland 

geconfronteerd met de loyaliteitsverklaring. Alleen studenten die tekenen mogen 

blijven studeren, maar dan verklaar je je ook loyaal aan de vijand. Weigeren dan? 

Wie weigert moet voor dwangarbeid naar Duitsland… of erger. Wat zou jij doen? De 

voorstelling GETEKEND valt samen met de viering van 100 years WUR en Het Jaar 

van Verzet. 

 

6, 7, 8 en 9 mei 

Theater Junushoff te Wageningen, aanvang 20.15 uur* 

Nederlands gesproken met Engelse boventiteling  

Verhaal Reinier Noordzij, regie Albert van Andel 

Kaartverkoop en informatie: www.getekendwageningen.nl 

*op 8 en 9 mei vanaf 19.00 uur met Engelstalige inleiding voor (internationale) 

bezoekers over de historische aanleiding van deze theaterproductie 

Middellange tekst 
GETEKEND Theaterspektakel 

GETEKEND is een multimediaal theaterspektakel over het Wageningse 

studentenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Studenten en medewerkers van 

Wageningen University & Research (WUR) spelen zij aan zij met professionele 

acteurs bekend van toneel, film en tv. Begeleid door een live band brengen zij samen 

de geschiedenis van WUR tijdens de Tweede Wereldoorlog tot leven. De voorstelling 

GETEKEND valt samen met de viering van 100 years WUR en Het Jaar van Verzet. 

 

Inspiratie voor GETEKEND komt van het boek Loyaliteit in Verdrukking van historicus 

Onno Sinke, dat de ervaringen beschrijft van studenten tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Het stuk is gebaseerd op historische gebeurtenissen in Wageningen 

tijdens de Tweede Wereldoorlog.  
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Uitgebreide tekst 
GETEKEND Theaterspektakel 

GETEKEND is een groots, multimediaal theaterspektakel dat onderdeel is van de 100 

years WUR viering en van 6-9 mei 2018 zal spelen in theater de Junushoff in 

Wageningen. Negen studenten en twee medewerkers van Wageningen University & 

Research (WUR) spelen zij aan zij met vier professionele acteurs, bekend van toneel, 

film en tv. Samen brengen zij de geschiedenis van het studentenverzet van WUR 

tijdens de Tweede Wereldoorlog weer tot leven.  

 

GETEKEND gaat over een groep bevriende studenten in Wageningen die in 1943 

wordt geconfronteerd met de loyaliteitsverklaring: wie door wil studeren moet zich 

eerst loyaal verklaren aan de Duitsers. Wie dat niet doet wordt naar Duitsland 

gestuurd voor de Arbeitseinsatz en riskeert maatregelen tegen de ouders. Elke 

student moet een heftige keuze maken: tekenen of weigeren. Mag je tekenen als je 

toch al bijna bent afgestudeerd of ben je dan net zo goed een verrader? Wat doe je 

als je beste vriend per se wilt weigeren, terwijl jij eigenlijk wilt tekenen? Is 

vaderlandsliefde belangrijker dan je relatie? De vriendengroep valt langzaam uit 

elkaar als iedereen zijn eigen weg probeert te vinden uit dit ethische dilemma.  

 

Geïnspireerd op het boek Loyaliteit in Verdrukking van historicus Onno Sinke en 

mede gebaseerd op interviews met de mensen die er toen bij waren, neemt 

GETEKEND het publiek mee terug de oorlog in. Het toneelstuk laat zien hoe de 

studenten met elkaar omgaan in het geweld van de morele dilemma’s en daarin 

trouw proberen te blijven aan hun idealen en elkaar. Begeleid met live muziek brengt 

GETEKEND de geschiedenis van het studentenverzet in Wageningen opnieuw tot 

leven, in de stad waar het allemaal heeft plaatsgevonden. Ervaar hoe de 

vraagstukken van toen ook nu, 75 jaar later, nog altijd actueel zijn.  
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