
Ik zal me blijven herinneren hoe je vrede daadwerkelijk leren kunt, door je te 

verhouden tot een oorlogsgeschiedenis en de doorwerking naar nu. En dat jullie - 

theaterdocent en makers met jongeren - daar zo’n belangrijk werk in doen. Het 

mogelijk maken meerdere stemmen gehoord te krijgen. Dat dat het werk is.

Hanna Timmers artistiek producent jongerenprojecten Theater Na de Dam, 1-6-20211

JAARVERANTWOORDING
2021

1. Hanna Timmers nam in juli 2021 na 10 jaar afscheid van Theater Na de Dam.
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TERUGBLIK 2021
Het is een paar weken na 5 mei, Bevrijdingsdag. Ieder jaar voelt voor ons als organisatie-team die eerste periode 
na Theater Na de Dam ook als een soort bevrijding. Niet omdat we gevangen zijn geweest, of omdat we tegen 
onze wil aan het werk waren, maar wel omdat de laatste sprint richting 4 en 5 mei allesoverheersend is en de 
spanning ons heeft ’bezet’. En daarna komt dan de ontlading in de vorm van moeheid en in vergelijking met de 
weken voor 4 mei veel minder berichten in onze groepsapp. Tegelijkertijd is Theater Na de Dam veel meer dan 
enkel een tweedaagse manifestatie: we zijn een jaarrond organisatie aan het worden, middels de internationale 
jongerenprojecten in januari, het nieuwe educatieplatform ateliervanherinnering.nl, de participatie- en inspi-
ratie-programma’s en onze bibliotheek aan voorstellingen die op relevante (herdenkings)momenten worden 
hernomen. Als je ziet naar wat er is gepresteerd door het team, door de vele makers en jongeren in het land, 
dan is dat van grote artistiek en maatschappelijke waarde. Een korte reis langs het programma: 

•  36 jongerenprojecten in het land, waarvan 6 in Amsterdam (allen ‘uitverkocht’) in de meest 
bijzondere vormen, met veel live-elementen, en zowel in de pers vooraf als achteraf aandacht 
voor deze zo wezenlijke projecten. De meeste makers toonden weer dat in de beperking zich 
de meester toont, want de diversiteit aan nieuwe vormen om de verhalen door te vertellen 
heeft in onze ogen weer een standaard gezet voor sociaal-artistieke projecten. De wandeling 
door de straten van Amsterdam Nieuw-West met namen van verzetsmensen, waar zeer 
jonge meisjes van nog geen 10 jaar oud de vertellers waren, liet weer zien hoe eenvoudig 
het kan zijn. Of kijk hier naar de film die Jeugd Theater School Zuidoost maakte en goed de 
waarde laat zien van je verhouden tot 4 en 5 mei. 

•   In zowel de Telegraaf, de Volkskrant als het NRC stonden er inhoudelijke interviews met 
Hannah Hoekstra. 1600 kaartjes voor de live-stream vanuit Koninklijk Theater Carré werden 
verkocht, wat neerkomt op ongeveer 3500 kijkers. Met deze live-stream lieten wij ook 
zien waar Theater Na de Dam voor staat: geen opsmuk of effectbejag, maar theater dat de 
rafelranden niet schuwt en de inhoud vooropstelt. En het proces hiernaartoe - dat al in de 
aanloop naar vorige editie 2020 begon - is erg goed geweest. Hannah en Nina Spijkers, de 
regisseur, waren erg op hun gemak en dat straalde ook af op ons team. Of omgekeerd: wij als 
team gaven deze twee vakmensen zoveel vertrouwen en ruimte, dat het z’n vruchten afwierp. 
En ook al was deze monoloog nu op 4 mei uniek, we kijken wel wat we er nog meer kunnen 
gaan doen.

•  De live NOS uitzending in samenwerking met ITA is ondanks het late tijdstip door ruim 
500.000 mensen bekeken en ook later terug gekeken. Met een deel van het team hebben we 
de uitzending met live-commentaar van onszelf gekeken. Ons viel op dat er veel ruimte was 
voor ons concept van de verplaatsing in historische foto’s en het thema ‘de omstanders’. 

•   Het andere nieuwe werk – gemaakt in onze opdracht – is in onze ogen van bijzonder hoog 
en persoonlijk niveau geweest, al was het uiteenlopend in proces en in hoeverre wij daarbij 
betrokken waren als Theater Na de Dam. Frances Sanders heeft uiteindelijk de podcast 
over haar grootvader die zij voor de editie van 2020 maakte in kleinere vorm als theatrale 
lezing gebracht in de Balie als onderdeel voor Gesprek Voor de Dam; dit leverde een inhou-
delijk boeiende avond op. Khadija Massaoudi maakte een bijzondere documentaire over vier 
vrouwen van verschillende achtergronden en hoe trauma’s doorwerken in het heden. Dit 
proces was inhoudelijke en productioneel wat lastiger te begeleiden, dat lag zowel aan haar >

https://www.youtube.com/watch?v=2XoKwBWMJiw
https://www.npostart.nl/nos-vuur-van-de-vrijheid/04-05-2021/POW_04980647


4

Het versnipperde werken heeft ook laten zien dat we pro- actief moeten zijn en onze ervaring en inhoudelijke 
kennis nog beter moeten inzetten. Theater Na de Dam zit op een kantelpunt om weer een stap professioneler 
te worden, niet alleen in dat wat wij als artistiek maatschappelijke organisatie neerzetten, maar ook hoe wij met 
onze partners en onze eigen teamleden omgaan. 

Namens het team en bestuur, dank voor jullie steun en bijdrage, wij kijken tevreden terug … en ook alweer 
vooruit naar 2022.

Jaïr Stranders
Bjorn Uyens

als aan de omstandigheden als aan ons, maar het resultaat is zeer bijzonder. Lot van Lunteren 
koos na een zeer lang proces toch voor een presentatie moment voor klein genodigd 
publiek, wat haar persoonlijke proces heel veel goeds heeft gedaan. Theater Perdu diende 
hiervoor als welkome locatie en dit was voor iedereen een hele goede uitkomst. Zij gaat deze 
voorstelling weer oppakken rondom de Kristallnachtherdenking. Tot slot was de registratie van 
Rieks Swarte in het Spui theater in Den Haag over Nederlands-Indië en kapitein Wesseling 
bijzonder van inhoud en vorm, al hebben wij door de Corona-maatregelen inhoudelijk daar 
minder bemoeienis mee gehad dan we aanvankelijk dachten. 

•  Daaromheen waren er nog steeds zo’n 40 dingen die doorgingen en die door ons gepro-
grammeerd werden. Deze ‘derde cirkel’ is in de aanloop naar deze editie betrokken geweest 
door de inzet van onze programmeur Vyne de Ruyter en door de gezamenlijke zoom-mo-
menten die we georganiseerd hebben. Dit levert veel op voor Theater Na de Dam. Dat al 
met al er minder dingen plaatsvonden dan bij de vorige editie, komt enkel en alleen door 
Corona. 

>

https://www.youtube.com/watch?v=bkdtbYW-l_U
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RESULTATEN 2021
1.  Het publiek bleef stabiel ten opzichte van 2020. De jongerenprojecten trokken in totaal 12.597 bezoekers. 

Voor de live-stream in Carré hadden we meer kijkers dan er in de zaal hadden gepast. Met meer dan 1.600 
verkochte tickets voor de livestream en gemiddeld twee kijkers per stream, hadden we de zaal drie keer 
kunnen vullen. De ruim 1 uur durende online documentaire van Khadija Massaoudi staat inmiddels op meer 
dan 600 streams.

2.  De tv-uitzending in samenwerking met ITA en NOS op NPO1, dit jaar om 23.00 uur, trok meer dan 500.000 
kijkers. Theater Na de Dam bedacht het concept en was samen met Ivo van Hove artistiek eindverantwoor-
delijk. De muzikale leiding was in handen van Sven Figee. 

3.  Educatie Theater Na de Dam: op 27 januari (International Holocaust Remembrance Day) werd het educatie-
platform Atelier van Herinnering gelanceerd. Inmiddels hebben we al meer dan 30 geïnteresseerde partners 
(de inhoudelijke verantwoording Atelier van Herinnering vind je verderop in dit document).

 
4.  PR en lokale media-aandacht: met bijna 80 veelal paginagrote artikelen in de regionale en landelijke pers van 

NRC, Volkskrant tot Telegraaf en op regionale tv en radio, is de zichtbaarheid van Theater Na de Dam nog 
steeds zeer groot (zie ook onze knipselmap met een selectie van artikelen en radio en tv items).

5.  De uitbreiding van ons inspiratie-programma met makers en deelnemers heeft de betrokkenheid bij Theater 
Na de Dam in ons netwerk nog groter gemaakt.

6.  We hebben onze kennis en netwerk ter beschikking gesteld door het initiatief  Theater voor Keti Koti vleugels 
te geven.  Voor de eerste editie hiervan speelden op en rondom 1 juli 20 voorstellingen in heel Nederland, 
veelal op plekken en met partners die eerder dit jaar met Theater Na de Dam meededen. Met name de 
dubbelslag van jongerenprojecten die voor zowel 4 mei als 1 juli iets maakten, is in onze ogen zeer waardevol.

7.  Initiatief en coördinatie lobby de ‘Coalitie’: met Stichting in mijn Buurt, Vrijheidscolleges en Open Joodse 
Huizen, werken we samen structurele aan financiering door VWS voor onze organisaties.

80+ corona-proof presentaties in heel Nederland
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CIJFERS 2021
Bij de 12e editie van Theater Na de Dam 2021 waren ook weer meer dan 1000 (jonge) toneelspelers, schrijvers, 
regisseurs, cabaretiers, zangers, programmeurs, muzikanten, kleinkunstenaars, vertalers, dramaturgen, camera-
mensen, historici, theaterdirecteuren, figuranten, technici, vrijwilligers, buurtgenoten, publiciteits- en kassamede-
werkers en zaalwachten betrokken. Samen realiseerden zij een divers en bijzonder programma: innovatief, 
prikkelend, divers en divers, online, buiten, met video, via sociale media.

PUBLIEK:
Meer dan 20.000 mensen zagen een documentaire, maakten een artistieke wandeling, bezochten een 
openlucht-voorstelling, hoorden een podcast, of zagen een online stream in het kader van Theater Na de Dam 
op 4 mei 2021 en de dagen daaromheen. 
•  Meer dan 500.000 kijkers zagen 4 mei de live-uitzending ‘Theater Na de Dam’ op NPO1 en de weken daarna 

nog eens 600.000 op NPO start.
•   In totaal zijn er maar liefst 15.221 pagina’s bezocht op de gehele website, op enkel 4 mei.
 
PRODUCTIES:
Aantal voorstellingen in programma 4/5/6 mei op website 83, waarvan:
•  4 producties onder artistieke leiding Theater Na de Dam nieuwe makers (Lot van Lunteren, Khadija Massaoudi, 

Rieks Swarte, Frances Sanders).
•  1 productie onder artistieke leiding Theater Na de Dam in Carré (Een Duits leven, Nina Spijkers, Hannah 

Hoekstra).
•  36 jongerenprojecten onder artistieke leiding Theater Na de Dam.
•  1 tv-uitzending onder artistieke leiding Theater Na de Dam.
•  3 tekstlezingen van het door Lieke Marsman voor Theater Na de Dam geschreven gedicht 3x2.
•  38 producties die speelden onder de naam van Theater Na de Dam, onder eigen artistieke leiding.

6 internationale jongerenproducties vonden onder artistieke leiding Theater Na de Dam met International 
Holocaust Remembrance Day in Brussel, Kopenhagen, Budapest, Praag, Berlijn en Amsterdam rond 27 januari 2021.

36 corona-proof jongerenprojecten door heel Nederland
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PARTNERS:
Theater Na de Dam is, mede door het organisatieteam, zeer goed ingebed. Landelijk gaat het om meer dan 
150 partners: van de grote stadsgezelschappen tot relevante huisgezelschappen, tot individuele spelers, lokale 
sociaal-artistieke partnergezelschappen, theaterscholen als JTSZO en ROC PACT + en maatschappelijke organi-
saties als buurthuizen en welzijnswerk. Ook werken we samen met Nationaal Comité en diverse lokale 4/5 mei 
comités. Theater Na de Dam is in deze samenwerkingen initiator, artistiek eindverantwoordelijk of (co)producent.

We zijn daarnaast initiatiefnemer en trekker van ‘De Coalitie’. Samen met Stichting In mijn Buurt, Stichting 
Vrijheidscolleges en Open Joodse Huizen/ Huizen van verzet, werken we aan een betekenisvolle herdenking en 
viering voor iedere Nederlander, jong en oud, in elk deel van ons land. Onze gezamenlijke lobby is gericht op 
structurele herkenning en erkenning van onze werkwijze en bijbehorende financiering. 
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BEZOEKERSREACTIES

“Indrukwekkend.” 

“Wat mooi en goed gedaan! Zo wordt geschiedenis levend gemaakt en gehoord! Pluim voor de makers en spelers!”

“Ik heb samen met mijn moeder van 82 gekeken naar een werkelijk prachtige voorstelling... indrukwekkend hoor.” 
 
“Wij hebben gisteren de Route van de vrijheid gelopen in Delft. Wij willen even laten weten hoe ontzettend leuk 
we dit hebben gevonden! Een prachtige wandeling met mooie, verdrietige berichtjes, filmpjes, locaties...we hebben 
genoten! We sloten bij ons thuis af met een vrijheidssoep die ik op internet vond en samengesteld is door Yvette 
van Boven. Wij willen jullie bedanken voor dit geweldige initiatief.”

“Het zette mijn kinderen echt aan het denken.”

“Prachtige verhalen en indrukwekkend. Ook omdat ik zelf van Molukse afkomst ben. Dit moet verder verteld en 
doorgegeven worden. Nogmaals kippenvel. En besef waar onze voorouders voor gevochten hebben. VRIJHEID.”
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EDUCATIE: ATELIER VAN HERINNERING
Op 27 januari 2021 lanceerde Theater Na de Dam Atelier van Herinnering. Dit is een educatie-omgeving voor 
onderwijs over de Tweede Wereldoorlog en de betekenis van die oorlog in de ingewikkelde tijd waarin we nu 
leven. Bijzonder aan Atelier is dat theaterteksten de basis vormen voor de verdieping van het onderwijs. De 
meer dan honderd teksten van Atelier van Herinnering komen voort uit de jongerenprojecten van Theater Na 
de Dam, waarin jongeren door heel Nederland en Europa gebaseerd op ontmoetingen met ooggetuigen van de 
Tweede Wereldoorlog voorstellingen maken. In alle teksten worden persoonlijke verhalen in relatie tot het nu 
vertelt.

Atelier van Herinnering is geschikt voor het VO, MBO en theateronderwijs en is na aanmelding gratis te 
gebruiken.

Informatievideo Atelier van Herinnering

Je kunt met Atelier van Herinnering:

•  Verhalen over o.a. bezetting, Jodenvervolging, onderduik, bevrijding en de toenmalige koloniën 
lezen en bespreken

•  De lokale geschiedenis invoelbaar maken met verhalen uit je eigen buurt
•  De Nationale Dodenherdenking bevragen en verdiepen met een filosofisch groepsgesprek
•  Theaterteksten gebruiken om via spel te reflecteren op de Tweede Wereldoorlog
•  Leerlingen uitdagen zich in te leven in verschillende personages met elk hun eigen verhaal
•  Een tekst selecteren en daarmee direct zelf aan de slag gaan
•  De lesbrief kiezen die bij jouw vak past
•  Een theatermaker uitnodigen om samen een uitgebreider traject in de klas vorm te geven
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DOELSTELLING

Online educatieplatform Atelier van Herinnering is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van 
VWS, binnen de regeling van erfgoededucatie 75 jaar Vrijheid. Het platform voor persoonlijk en lokaal onderwijs 
over de Tweede Wereldoorlog is sinds 27 januari 2021 in de lucht. Wat is er sindsdien gebeurd op het gebied van 
verspreiding? Welke feedback is binnengekomen vanuit het werkveld? En hoe kijken we vooruit?

Doelstelling bij de start:

1.  Besef en internalisatie van de verhalen van WOII bij jongeren tussen 10-20 jaar van alle niveaus 
en achtergronden

2.  Activatie van jongeren op basis van de verhalen door middel van presentaties
3.  Betrekken van de directe omgeving (familie, vrienden, buurt) van VO en MBO scholen bij een 

nieuwe manier van herdenken
4.  Een excellent voorbeeld geven hoe de verhalen kunnen worden doorverteld als de ooggetuigen 

er niet meer zijn
5.  Verbreding van de succesvolle jongerenprojecten van Theater Na de Dam
6.  Laagdrempelig maken voor (theater)scholen om op een theatrale manier vorm te geven aan 

herdenken en verhalen uit WOII. 

Om de resultaten te meten hebben we een aantal dingen gedaan:

•  Impact onderzoek naar de deelnemende jongeren. Op basis van een door de UvA gevali-
deerde vragenlijst hebben we jongeren voor en na deelname aan het project gevraagd naar hun 
verbinding met de buurt, hun inlevingsvermogen en historisch besef. Ondanks de kleine groep 
ondervraagde zien we dat met name op inlevingsvermogen en verbinding met de buurt signifi-
cante groei is te zien.

•  Op basis van de feedback kunnen we zeggen dat Atelier Van Herinnering een excellent 
voorbeeld is. Uit onze enquête onder docenten via Surveymonkey, geeft 88% aan dat ze 
Atelier van Herinnering zouden gebruiken in hun lessen. Ook 88% geeft aan dat ze het aanbe-
velen aan collega’s. Alle docenten geven aan dat het materiaal goed aansluit bij de doelgroep 
en een brede blik geeft op de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.

REACTIES DEELNEMERS
 
‘Ik heb geleerd stil te staan bij oorlogsverhalen uit mijn buurt’

‘Ik heb geleerd wat goed en kwaad inhoudt’
 
‘Ik heb geleerd dat je goed moet nadenken, want wat je doet kan heel veel impact hebben op anderen.’
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VERSPREIDING 

Vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei is Atelier van Herinnering meegenomen op www.tweedewereldoorlog.nl,
een website waar docenten een overzicht van activiteiten en lesmaterialen over de Tweede Wereldoorlog 
kunnen vinden.
In september 2021 wordt in samenwerking met Westerbork gekeken of Atelier als ‘voorprogramma’ kan dienen 
voor scholen, wanneer zij Westerbork bezoeken. Ook zullen wij hier spreken op een congresdag voor ‘oogge-
tuigen’; ouderen die de Tweede Wereldoorlog meemaakten enhierover vanuit Westerbork vertellen aan kinderen 
en jongeren.
In november 2021 ligt de optie om te spreken op een scholingsdag voor het MBO. Op deze dag komen  
Burgerschapsdocenten van verschillende opleidingen samen. Een mooi moment om Atelier van Herinnering bij 
deze specifieke docentengroep onder de aandacht te brengen.

Via de vele jongerenprojecten van Theater Na de Dam zijn theaters, jeugdtheaterscholen, educatieafdelingen, 
theatermakers en theaterdocenten benaderd. Veel van deze partners hebben Atelier van Herinnering vervolgens 
in het eigen netwerk uitgezet.

Om de relatie met scholen verder te ontwikkelen stellen we per 1 september een projectmedewerker aan die 
de programma’s van Atelier van Herinnering gaat verkopen en helpen uitrollen.

REACTIES VAN DOCENTEN / CULTUURMAKERS / THEATERMAKERS UIT 
ONS NETWERK

Theaterdocent / Heemstede:
“Heb er vandaag meteen naar gekeken. Ziet er super uit.”

“Allereerst dacht ik wat een fijn lettertype en goed overzicht. Dit maakt het fijn bruikbaar, en nodigt mij uit dit erbij te 
pakken en op onderzoek uit te gaan hoe ik dit kan integreren binnen ons curriculum.
Ik heb gekeken naar de lesbrieven van drama. Deze zijn interessant voor de verdieping en inhoudelijk door de 
verhalen/scènes. Zelf als dramadocent zal ik het me eigen maken, maar de input van de teksten zijn bruikbaar en 
hebben meteen inhoud.”

Educatiemaker / Alkmaar:
“Zodra de bibliotheek opengaat in Alkmaar komt daar een hoorspelhoekje waar de hoorspelen (van het afgelopen 
jongerenproject) nog te beluisteren zijn. Daarnaast gaan we samen met de bibliotheek Atelier van Herinnering 
oppakken en kijken wat we samen binnen het VO kunnen doen.”

Cultuurcoach / Rotterdam:
“Voor mijn masterclass ‘Verhalen vertellen’ was ik op zoek naar verhalen die gingen over de Tweede Wereldoorlog, die 
de oorlog een gezicht zouden geven en tegelijk geschikt zouden zijn om vertelvaardigheden te oefenen. Ik bedacht 
mij tijdens de voorbereiding dat wellicht het Atelier van Herinnering zulke verhalen zou hebben. Op de site kon ik op 
zoek naar verhalen, theaterteksten die echt aan de stad verbonden zijn. Uiteindelijk heb ik vijf Rotterdamse teksten 
gevonden, gedownload, geprint en meegenomen. Ik was heel erg blij met de teksten, de masterclass zou hierdoor niet 
alleen een training zijn in goed verhalen vertellen maar ook een mooie inhoudelijke verbinding zijn met het project. 
De leerlingen kozen in groepjes een eigen tekst, lazen deze met elkaar om ze vervolgens gezamenlijk voor te dragen. 
Hoewel er veel onveiligheid in de groep was, dwongen de teksten die gebaseerd zijn op echte herinneringen aan de 
oorlog een zorgvuldigheid af. Leerlingen voelde aan dat het niet ‘zomaar’ verhalen waren.”
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MARKETING EN ENGAGEMENT

EIGEN MIDDELEN
De boodschap in onze eigen kanalen was dit jaar ‘Waar ben jij?’, voortgekomen uit het heel lang niet weten of 
we mochten spelen of niet. We vroegen ons publiek met voorbeelden waar zij zouden zijn op 4 mei.  Vlak na de 
oorlog was er ook een rubriek in de krant die heette ‘Mama, waar ben jij?’, waar mensen verloren familieleden 
trachtten terug te vinden.

NIEUWSBRIEF
Ons nieuwsbriefbestand bestaat uit 1501 adressen. Daarnaast hebben we nog een ruime vrienden-, sponsoren-, 
ambassadeurslijst van 80 adressen. Al deze mensen worden gedurende het jaar op de hoogte gehouden van de 
activiteiten van Theater Na de Dam. 

WEBSITE
De website van Theater Na de Dam is een platform voor alle voorstellingen en projecten die op en rond 4 mei 
spelen. Op de website is een goede filer- en zoekfunctie. We maken onderscheid in jongerenprojecten, eigen 
producties en het publiek kan kiezen om in het volledige programma te zoeken. We hebben dit jaar samenge-
werkt met een externe online marketeer en webbouwer en zij gaf aan dat de website nog een stuk functio-
neler en gebruiksvriendelijker kan worden. Theater Na de Dam heeft haar gevraagd een voorstel te maken wat 
hopelijk volgend jaar uitgerold kan worden.  

INSTAGRAM
Op Instagram zijn er dit jaar ontzettend veel stories verschenen van de jongerenprojecten. Deze hebben we 
allemaal gerepost op onze eigen pagina. Ook de posts van de jongerenprojecten hebben we gerepost in onze 
stories.

FACEBOOK
Op Facebook hebben we meer de ruimte om het verhaal te vertellen. Hier hebben we vele voorstellingen  
uitgelicht met beeld en meer diepgang. 
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ONLINE BETAALD
We hebben advertentiebudget ingezet om ervoor te zorgen dat onze berichten goed in beeld komen bij onze 
volgers en hun vrienden. Daarnaast hebben we voor de livestream van Carré een speciale campagne ingericht. 
Mede hierdoor heeft het geresulteerd in ruim 1.600 verkochte kaarten.  

FREE PUBLICITY 
Ook dit jaar zijn er online en regionale kranten enorm veel artikelen verschenen. Je vindt deze allemaal in de 
knipselmap. Wij zijn erg blij met de output voor een tweede Corona-editie op een rij.
Naast de regionale aandacht hebben we voor de livestream in Carré drie grote voorpublicaties gehad in drie 
landelijke kranten, te weten de Telegraaf, Volkskrant en de NRC. Hoofrolspeler in Carré Hannah Hoekstra gaf aan 
de interviews voor kranten goed te vinden, maar wilde geen interviews geven op tv of aan radio. We hebben dit 
uiteraard gerespecteerd. 

UITZENDING NA DE DAM
De NOS zond dit voor het tweede jaar op een rijd ‘Na de Dam’ uit op NPO1. Dit jaar was het van 23.10 tot 
23.50 uur te zien. De verslaggever van de NOS noemde net na de Dodenherdenking ons programma in zijn 
afsluitende woorden. We hebben dit als een mooie mijlpaal ervaren. Dit jaar keken er ruim 500.000 mensen live 
naar de uitzending en is in totaal met NPO gemist 1.158.000 keer gekeken. We vinden dit een prachtig aantal. 

NAZORG
We zorgen ervoor dat na 4 mei activiteit blijft op onze social media en website. We hebben nog veel verhalen, 
foto’s en ervaringen gedeeld op onze kanalen. Ook maakten we dit jaar een mooie aftermovie die we uitgebreid

Theater Na de Dam programma-overzicht
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gedeeld hebben. Daarnaast zijn de Kristallnacht-herdenking en de International Holocaust Remembrance Day 
momenten gedurende het jaar waarop we weer meer contact leggen met ons publiek en hen wijzen op de 
mooie voorstellingen die tot stand komen. 

STATISTIEKEN
Facebook followers: 3.872
Instagram followers: 1.756

Cijfers op 4 mei
-  In totaal zijn er  15.221 pagina’s bezocht op de gehele website, enkel op 4 mei
-  De homepage heeft    3.246 unieke bezoekers gehad op 4 mei
-  De pagina /voorstellingen heeft   3.279 unieke bezoekers gehad op 4 mei
-  De pagina /een-duits-leven heeft    1.095 unieke bezoekers gehad op 4 mei

Top 5 bezochte pagina’s op 3 en 4 mei 2021
1. Een Duits leven 1.791 bezoekers
2. Nacht Na de dam    559 bezoekers
3. 3x2 minuten     356 bezoekers
4. Boekman     323 bezoekers
5. Het hol van de leeuw   252 bezoekers

Locatie website bezoekers

Device website bezoeker
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Stroom website bezoekers tussen 1 april en 9 mei 2021

Derde die url theaternadedam.nl op site vermelden, voor verkeer hebben gezorgd

Bron/medium voor verkeer gezorgd
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ORGANISATIE

FINANCIEEL

Theater Na de Dam heeft een brede financieringsbasis.  
 
•  Private fondsen met een maatschappelijke doelstelling waaronder vfonds
•  Erfgoedfondsen gericht op WOII
•  Rijksfondsen voor podiumkunst, educatie en participatie
•  Inkomsten uit recette
•  Inkomsten uit bijdragen partners (locaties, gezelschappen)
•  Projectbijdragen voor herdenkingen landelijk en in Amsterdam
•  Donateurs

Hierdoor zijn we minder kwetsbaar voor fluctuatie in een bepaalde markt (bijvoorbeeld, gederfde inkomsten aan 
recette door Corona).

We evalueren jaarlijks met de verschillende teams (jongerenprojecten, Nieuw werk, programmering, marketing) 
intern en extern met onze partners. Deze evaluaties leiden tot verbeterpunten, inhoudelijk en praktisch voor de 
editie 2022 en daarna.  
 
Een van de punten is dat we in onze begroting alle kosten die rondom de manifestatie gemaakt worden inzich-
telijk gaan maken. Het gaat dan om het ter beschikking stellen van een podium, repetitieruimte, medewerkers, 
maar ook recette voor voorstellingen onder onze eigen artistieke leiding die we niet zelf incasseren. Met deze 
zogenaamde ‘in kind’ begroting wordt de omvang van Theater Na de Dam beter zichtbaar.
 
Na 11 jaar van groei is de rek uit onze mogelijkheden om onze organisatie te laten bestaan door middel van 
projectfinanciering. Tegelijkertijd wordt onze waarde erkend en herkend, zowel in de sector, onze partners als het 
brede publiek. Daarom zijn we een Coalitie gestart met Stichting In mijn Buurt, Vrijheidscolleges en Open Joodse 
Huizen, zo staan we sterker.

Doel is een structurele financiering vanuit VWS gericht op het borgen van een inclusieve, breed toegankelijke, 
inhoudelijke herdenking en viering. Over de scope en uitvoering hiervan wordt naar verwachting in oktober 2021 
door VWS. 
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TEAM

Het team van Theater Na de Dam is een mix van oud-gedienden en nieuwkomers. Zo hebben we in 2020 
4 nieuwe teamleden kunnen verwelkomen op educatie en participatie. Tegelijkertijd is een oud-gediende 
vertrokken. De meeste van onze teamleden hebben een part-time opdracht vanuit Theater Na de Dam van 2-3 
dagen per week. Hieronder een overzicht van het huidige team.

JAÏR STRANDERS initiatiefnemer, artistiek leider. Bestuurslid Amsterdamse Kunstraad, voorzitter Comité Herdenking 
Februaristaking 1941 en bestuurslid van o.a. stichting Marjolein van Heemstra.
BJORN UYENS zakelijk leider. Het Park Hoorn, Kunstlinie Almere, Stichting in mijn Buurt, Liberate Science GmbH, 
voorzitter bestuur stichting Zichtlijn.
VYNE DE RUYTER productie programma. Theatergroep Jan Vos.
INGER STAM producent en artistiek leider eigen werk. PodiumT, House of Makers.
ANDRADA ȘIMO producent en artistiek leider sociaal-artistiek. ZID Theater.
MACARENA LOMA YEVENES projectmedewerker participatie. Stichting LFMC.
EDMEE LOUPATTY projectmedewerker participatie. Stichting LFMC.
ISA VAN DAM projectmedewerker educatie. Caland Lyceum, PleinTheater, CC Amstel.
JULISKA RETRA assistent producent. Via Berlin, Sara Kroos, Carré.
BO TARENSKEEN initiatiefnemer, dramaturg, begeleider eigen werk. Maker en schrijver.
SOPHIE LAMBO coördinator vrienden. Zakelijk Directeur Het Zuidelijk Toneel.

 
MANAGEMENT EN TOEZICHT 

Het team en directie wordt met raad en daad bijgestaan door het bestuur. De bestuursleden zijn afkomstig 
uit diverse sectoren en dragen met hun kennis, ervaring en enthousiasme bij aan de verdere ontwikkeling van 
Theater Na de Dam. 

Het bestuur komt 4 keer per jaar bijeen met de directie van artistiek leider en zakelijk leider. Ze volgen daarin de 
P&C cyclus. Bestuur is adviserend in beleid en strategie, keurt begrotingen en jaarrekeningen goed en is sparring-
partner in de artistieke visie.

LENNART BOOIJ voorzitter. Cultureel ondernemer, galeriehouder en bestuurder
MARK FUCHS penningmeester. Financieringsspecialist bij Van Lanschot en bestuurder 
EELKE VAN DER REE secretaris. Advocaat en practice manager bij Loyens & Loeff
LINDE ZUIDEMA algemeen bestuurslid. Research associate, School of Transnational Governance / European 
University Institute
VACATURE ...

We zoeken bij nieuwe bestuursleden nadrukkelijk naar een andere stem en toegang ander netwerk (vanuit onze 
code diversiteit en inclusie).

  
GROOTSTE UITDAGINGEN EN RISICO’S 

Zonder structurele financiering vanuit VWS voor de basis-organisatie, zal de dynamiek van jaarlijks fondsen 
aanvragen, onzekerheid over de dingen die je kan doen en de beperking om langjarige partnerships aan te 
gaan, blijven bestaan. Dit dwingt ons tot ad hoc beleidsvoering. Dat is een stap terug voor de ontwikkeling van 
de organisatie, die de kwaliteit van het werk negatief beïnvloedt en de kans op de gewenste impact-groei in 
educatie, participatie en internationalisering belemmert.


