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Onderwerp:  One man show: Westerbork Serenade 
Data:  13, 19, 21 en 28 november in Amsterdam 
  29 november in Den Haag 
Prijs:  €25 
Informatie: http://www.xavierahollander.com/westerbork 
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=auX7QpXCHEw 
Contact: xie@xavierahollander.com 

 
 

XAVIERA HOLLANDER PRESENTS: 
David Natale  

De Westerbork Serenade 
EEN ONE-MAN SHOW MET DUIZENDEN MEDESPELERS 

Amerikaanse acteur en toneel schrijver, David Natale, laat een voorstelling ( in het Engels)  
zien van een bijna vergeten gebeuren uit de oorlogstijd in Nederland met zijn bekroonde 
one-man toneelstuk : “The Westerbork Serenade”. 

Zoals wellicht bekend, besloot de Nederlandse regering vanwege het snel toenemend 
aantal Joodse vluchtelingen uit Duitsland, in 1939 een opvang kamp voor hen te bouwen 
in de buurt van Westerbork. Na de invasie in 1940 veranderden de Nazis “Lager 
Westerbork” tot een z.g. doorvoerkamp, van waar  meer dan 100.000 Joden afgevoerd 
werden naar hun noodlottige bestemming in de Duitse vernietigings kampen. Kamp 
Westerbork was geen concentratie kamp, het bleef een doorvoer kamp. Het was er 
overvol, het eten was schaars, maar men kon er overleven.  

Het favoriete project van de SS commandant was het wekelijkse cabaret in kamp 
Westerbork met Joodse top artiesten en cabaretiers uit Duitsland zowel als Nederland . 
Zolang zij optraden in de show waren zij (tijdelijk) vrijgesteld van transport.Tegen het 
einde van de oorlog werden echter de meesten van deze Westerbork artiesten toch ook 
nog de dood ingestuurd in de concentratie kampen in Oost Europa en deelden het lot met 
wat later zou blijken, 6 miljoen andere slachtoffers. 

David Natale geeft een naadloze uitbeelding van meer dan 15 personen in Westerbork, 
zoals o.a. de Duitse regisseur Max Ehrlich, actrice Camilla Spira, Commandant Gemmeker 
en het populaire Nederlandse zang duo “Johnny and Jones”.Natale baseerde “the 
Westerbork Serenade” op jaren van diepgaand onderzoek alsmede interviews met 
overlevenden. Hoewel in het Engels, combineert hij de liedjes, sketches en beschrijvingen 
uit die tijd zo boeiend, dat ongetwijfeld ook het Nederlandse publiek zich direct zeer 
bewust wordt van wat het betekent om letterlijk te moeten spelen (kiezen) voor je leven. 

RECENCIES 
Natale weet met veel diepte een aangrijpend waar gebeurd verhaal van het dramatische 
bestaan in kamp Westerbork neer te zetten. Er is gelukkig ook veel humor zodat het stuk 
niet te zwaarmoedig  wordt. David is zo een goede acteur dat hij de diverse personages in 
zijn eentje stuk voor stuk tot leven weet te brengen.  
Misha Berson, Seattle Times 



 
Natale is een bijzonder veelzijdig acteur…  met boeiende teksten en diverse grappige 
zang en dans nummers,( net als het echte Westerbork repertoire), maakt Natale veel indruk  
op zijn enthousiaste publiek.  
Joe Adcock, Seattle Post- Intelligencer 
 
The Westerbork Serenade is niet alleen een Holocaust verhaal over Joden en Nazis, maar 
ook een waarschuwing tegen  vernielzucht, vooroordelen en racisme.   
Peter A. Klein, JT News, Seattle 

REACTIES VAN HET PUBLIEK 
 “Fantastisch script, geschreven en opgevoerd door de acteur zelf. Natale is een 
verbazingwekkend goede acteur. Sterk stuk. Indrukwekkend!”.   

“Zeer goed geacteerd en wat een moeilijk materiaal! Zo perfect uitgevoerd. Bravo voor 
David Natale"  

"Ik was bijzonder aangedaan na deze show. Wat een diepgang en rijkdom van een 
ongelooflijk goede acteur. Ik ben er sprakeloos van." 

OVER DAVID NATALE 
David Natale begon te acteren in het Cleveland Theater toen hij tien jaar oud was. Hij heeft 
theater studies gedaan in Yale en the Old Globe in San Diego. David heeft ook geacteerd 
in Guiding Light. Law and Order en Sex and the City; maar speelde ook in films zoals: 
Zoolander, Company Man en People I Know. In New York heeft David Natale opgetreden 
in het Lincoln Center. Hij speelde  onder  meer  de  rol  van  John Lennon in de 2006 wereld 
premiere van Just Like Starting Over. David Natale woont en werkt in  Seattle, Washington. 
 

 
 



 
Voorstellingen Amsterdam: prijs €25 
 
Nieuwe Liberale Joodse Gemeente  
Zaterdag 13 november: 20:00 uur 
Zuidelijke Wandelweg 41 
Reserveringen: secretariaat@ljg.nl  
Of bel 020-5400120 

Apollo First Theater  
Vrijdag 19 november: 20:30 uur 
Apollolaan 123,  
Reserveringen bel: 020-6797971 
http://theater.apollofirst.nl 
 
Ostadetheater   
Zondag 21 &  28 november: 20:30 uur 
Van Ostadestraat 233d 
reserveren: www.ostadetheater.nl 
(gratis, met e-mailbevestiging) 
telefonisch: 020 6795096 
(antwoordapparaat) 

Voorstelling Den Haag: prijs €25 
Pepijn Theater   
Maandag 29 november 20:30 uur 
Nieuwe Schoolstraat 21/23 
Reserveringen bel: (0900) 410 41 04 
www.theater-pepijn.nl 
 
Voor informatie en reserveringen van alle 
shows neem contact op met Xaviera: 
Email xie@xavierahollander.com  
of bel 020-673 39 34 

Westerbork Serenade 

Ik geloof ik ben niet helemaal in orde  
Ik ben met mijn gedachten er niet bij  
Opeens ben ik een ander mens geworden  
Mijn hart klopt als de vliegtuig sloperij  
Ik zing mijn Westerbork Serenade  
Langs het spoorweg baantje  
Schijnt het zilveren maantje  
Op de heide.  

Ik zing mijn Westerbork Serenade  
Mit einer shoene Dame  
Wandelend tesamen zij aan zijde  
En mijn hart brandt als de ketel  
 in het ketelhuis.  
Zo had ik het nooit te pakken  
Bij mijn Moeder thuis.  

Ik zing mijn Westerbork Serenade  
Tussen de barakken  
Kreeg ik het te pakken op de hei  
Dieser Westerbork Liebelei.  

Daarna ging ik naar de saniteter  
vent die zei er is heus niets aan te doen   
Maar je voelt je heel wat stukken beter  
Na ‘t geven van je allereerste zoen!  
(En dat moet je niet doen)  

Ik zing mijn Westerbork Serenade 


