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ROSANDA
VEEL MENSEN VOELEN ZICH VEILIGER IN 
HET LICHT. DAT SNAP IK. MAAR MEER LICHT 
BETEKENT NIET MEER VEILIGHEID. SOMS IS 
HET ZELFS ANDERSOM. 
LEUK FEITJE: ALS ER MEER LICHT IS MAAR 
WEINIG SOCIALE CONTROLE DAN IS EEN 
PLEK JUIST ONVEILIGER. 
HET IS NIET HET DONKER BUITEN ONS DAT 
DE WERELD ONVEILIG MAAKT,  
HET IS HET DONKER BINNENIN ONS.  
EN MISSCHIEN DAT WE DIE TWEE TE VEEL 
MET ELKAAR VERWARREN.
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Marjolijn van Heemstra

Inleiding
Op 23 oktober mailde Emiel van Loon, statistisch 
ecoloog aan de Universiteit van Amsterdam, mij 
dat we een nieuw dier hadden ontdekt in het 
stadsbos bij mij om de hoek. Een maand eerder 
hadden we er samen een nachtcamera geplaatst 
om te onderzoeken welke soorten zich daar na 
zonsondergang ophouden.  
Emiel had contact met mij opgenomen nadat hij 
een stuk over de Nacht-Wacht las in de krant en 
had aangeboden om zijn opnameapparatuur ter 
beschikking te stellen voor ons project. Ik was 
meteen enthousiast over zijn aanbod, aangezien 
de Nacht-Wacht voor mij niet alleen een artistieke 
en maatschappelijke maar ook een ecologische 
onderneming is, waarmee we ruimte willen geven 

aan de nachtelijke leefwereld van mensen én niet-
menselijke levensvormen. 
Toen we de camera’s plaatsen, hoopte ik dat we 
de vos zouden fotograferen en meer te weten 
zouden komen over die schuwe bewoner van het 
Vliegenbos die een bijna mythische status heeft in 
onze buurt. 
De vos vertoonde zich niet op de camera maar in 
één van de frames kwam plotseling wel iets anders 
onverwachts in beeld. Een kleine vogel met een 
helderblauwe staart. De blauwstaart. Afkomstig 
uit Siberië en uiterst zeldzaam in Nederland. Dat 
die werd waargenomen in het Vliegenbos gaf 
ons doodgewone stadsbosje nieuwe allure. De 
groep Natuurgebied Noord zag het als een kleine 
overwinning van wildernis op beton.  
Voor mij stond dit ‘ontdekken’ van de blauwstaart 
symbool voor de kernwaarden van onze 
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Nacht-Wacht. Een project waarin ruimte is voor 
allerlei soorten samenwerkingen en we gezamenlijk 
de verwondering en hoop zoeken op de vierkante 
meters om ons heen.
In een tijd van massa-extinctie duikt er een 
blauwstaart op. Met genoeg geduld en aandacht 
vind je iets wat niemand verwacht.  
En ook: door handen ineen te slaan die elkaar 
normaal gesproken niet snel zouden vinden.  
Het was dankzij de poëtische beschrijving van  
de Nacht-Wacht dat Emiel van Loon zijn 
nachtcamera’s in het Vliegenbos wilde plaatsen. 
Verbeelding en wetenschap, zo kwam die 
blauwstaart op ons netvlies.
 
Maar we hebben meer gedaan dan een vogel 
ontdekt. In het vreemde ritme van 2021 - dicht, 
open, dicht - hebben we met de Nacht-Wacht 
gelukkig grote stappen kunnen zetten. Naast 
het uitbrengen van een nieuw boek was dit mijn 
voornaamste project het afgelopen jaar. 
Het einde van het jaar zijn we bovendien van 
start gegaan met een eerste voorbereiding op 
de voorstelling die we in 2024 zullen spelen: 
Familiegeschiedenis van een berg. Daar kom ik 
later op terug, maar eerst:

DE NACHT-WACHT 
Op zoek naar nachtwachters
Wandelen, daar begon het mee. Samen met collega 
nachtwachter Najat Kaddour liep ik van plein naar 
plein door de buurt in de koude maanden van de 
tweede lockdown, begin 2021. 
Najat had steeds wel iemand op de radar; een of 
andere buurtgenoot die haar de afgelopen jaren 
was opgevallen en bijgebleven. We liepen van de 
volkstuintjes naar het opvanghuis voor moeders, 
van de basisschool naar de moskee. 
We spraken met tientallen mensen over ons plan: 
de nacht terugbrengen in Amsterdam. We spraken 
over het belang van duisternis en wat die kan 
bieden in onze dolgedraaide, overbelichte wereld: 
een schuilplaats, een vrijplaats, een rustplaats. 
Bij sommige mensen sloeg de vonk meteen over 
en zo verzamelden we in dat stille staartje van de 
winter een klein groepje nachtwachters waarmee 
we maanden later de eerste wandelingen zouden 
organiseren. 
 
Samenwerking met moskee Al Houda; 
het spotten van de maansikkel
Ook vonden we die eerste maanden een aantal 
partners die tot de dag van vandaag bij ons zijn 

Uit: De Nacht-Wacht 

IN DIT BOS KUN JE VERSTOPPEN WAT 
NIET GEZIEN MAG WORDEN. NIET ALLEEN 
GESTOLEN FIETSEN. OOK VERDRIET.  
OF EENZAAMHEID. VROEGER SLIEPEN HIER 
NOG WELEENS KINDEREN MET PROBLEMEN 
THUIS, ALS ZE ECHT NERGENS ANDERS 
MEER HEEN KONDEN. HET DONKER GEEFT 
RUIMTE AAN ALLES.
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aangehaakt. Om te beginnen: de Al Houda moskee. 
Vanaf het moment dat we daar binnenstapten 
voelden we dat het project bij de organisatie van 
de moskee in goede handen zou zijn. Onze eerste 
‘officiële’ evenement hebben we dan ook met hen 
georganiseerd: het spotten van de maansikkel, het 
startsein voor de Ramadan.
Het was een lastminute actie, voortgekomen uit 
een gesprek met de voorzitter van de moskee die 
aangaf om graag vanuit een ‘eigen’ Amsterdamse 
maan de belangrijkste maand van het jaar te 

starten. Waarom wachten op anderen die naar de 
hemel kijken in Marokko of Saoedi-Arabië, zei hij, 
als we hier zelf omhoog kunnen kijken? Hij vond 
het, zei hij lachend, een belangrijke stap in het 
integratieproces van Amsterdamse moslims.
We vonden Hans Kosters van de volkssterrenwacht 
Amsterdam bereid om met zijn telescopen mee  
te doen. Hij had ons daarbij wel gewaarschuwd 
dat de kans bijzonder klein was dat het zou 
lukken, het was bewolkt, we hadden een ‘window 
of opportunity’ van een paar minuten, maar de 
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delegatie van Al Houda hield vanaf het begin af aan 
de moed erin met de hoop op een wonder. 
En zo schoten we met een delegatie van de 
moskee, waaronder twee imams en Hans Kosters, 
op 12 april in de discolift naar het dak van de A’DAM 
toren. Boven stelden we de telescopen op richting 
de westelijke horizon om te proberen een glimp 
op te vangen van de maansikkel die voor moslims 
wereldwijd de maand Ramadan aankondigt.
 
De achterban van de moskee, zowel in Amsterdam 
als in Marokko, keek vol verwachting mee via de 
livestream. Het wonder bleef uit maar we hadden 
een geweldige avond met afwisselend hagel en 
zon, een briljant uitzicht over de stad en een fijne 
mix van religie en sterrenkunde. De avond wordt dit 
jaar wegens succes herhaald. Hans denkt wederom 
dat het niks zal worden, de imams zijn ook dit jaar 
weer hoopvol gestemd. 

Hotel Isis; radio en wandeling
Kort na de bijeenkomst op het dak vond ons 
volgende evenement plaats in hotel Isis, het 
buurthotel bij mij op het plein. De eigenaar, 
Mohammed, was een van de mensen bij wie  

Najat en ik waren langsgegaan tijdens onze 
winterse wandeltochten. Iemand had mij verteld 
dat deze hoteleigenaar een kenner was van 
Egyptische sterrenbeelden en ik wilde hem vragen 
of hij tijdens een wandeling zijn kennis zou willen 
delen met bezoekers. Maar Mohammed zat zo in de 
rats met een leeg hotel, een veel te hoge huur en 
onzekerheid over de toekomst dat hij geen energie 
had om ergens anders te zijn dan in de kleine lobby 
waar hij alle covid maanden sleet. 
Dus besloten we met de Nacht-Wacht naar hem 
toe te komen. We reserveerden 13 kamers en 
installeerden ons op 27 april met een audioset in 
de lobby. Najat en ik maakten een radioprogramma 
over donker en licht waarin Mohammed op locatie 
vertelde over het Egyptische pantheon. Behalve 
Mohammed hadden we ook Hayat uitgenodigd, 
een jonge vrouw van net 18 die we hadden 
gevonden via onze gloednieuwe nachtwachter,  
de jongerenwerker Rosanda. Hayat vertelde hoe  
ze graag ‘s nachts rondzwierf om de zorgen van  
de dag te vergeten, ze vertelde over de duisternis 
die ze met zich meedraagt en haalde herinneringen  
op aan de sterrenhemel in het dorp van haar oma 
in Marokko.
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Hayat
Er is geen veilige plek, ik ben mijn eigen veilige 
plek. En de nacht geeft mij rust. Het mooie aan de 
nacht is dat die duisternis ons licht geeft. Andersom 
is dat niet zo, de dag heeft geen plek voor het 
donker. Dat is een mooie les van de nacht. Er is 
licht om je de weg te wijzen. Het is donker, maar 
als je de weg naar huis wilt vinden, dan kan dat.

Via radio’s op de kamer konden mensen live met 
ons meeluisteren en naar beneden komen als ze 
iets wilden delen. Daarnaast nodigden we via onze 
sociale media en nieuwsbrief ook andere volgers 
uit om de radioshow live mee te luisteren.
De radioshow duurde tot 23u. Om 4u30 werden 
de gasten gewekt met een klein ontbijt voor een 
wandeling door het donkere Vliegenbos richting de 
opkomende zon. 
Dit was de eerste testwandeling met een groter 
publiek (er waren zo’n 25 mensen) en hoewel het 
lang niet allemaal vloeiend verliep was het duidelijk 
dat dit - met een groep het donkere bos in gaan - in 
de basis goed werkte.

BESTUURSVERSLAG
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Nachtwandelingen op Over het IJ
In mei en juni bereiden we een serie wandelingen 
voor die op Over het IJ Festival zouden 
plaatsvinden. We maakten twee verschillende 
versies; een met het verhaal van Najat, een met 
het verhaal van Rosanda. Beide vrouwen hebben 
een lange geschiedenis met het Vliegenbos en 
waren bereid om dat in de wandeling te delen met 
de deelnemers. Edith Vinkenoog hielp ons aan de 
gedroomde startlocatie: het volkstuintjescomplex 
naast het Vliegenbos, waar zij en haar inmiddels 
overleden man - de dichter Simon Vinkenoog - 
decennia geleden een huisje kochten.
Het Simon Vinkenoog theater, een klein pleintje 
onder een grote boom bij de ingang van het 
complex, werd onze verzamelplaats. Tijdens de 
wandelingen liepen mensen met koptelefoons het 
bos in, achter de nachtwachter aan die hen via de 
audio toesprak. Aan het einde van de wandeling 
klonk ook nog het verhaal van Hayat, die als een 
schim in het bos opdook en een lied zong.

Er kunnen maar weinig mensen mee met onze 
wandelingen en de voorstellingen op Over het IJ 
waren binnen no-time uitverkocht. Met meer dan 
twintig verlies je de intimiteit die het project nodig 
heeft en verstoor je bovendien de nachtelijke 
bosbewoners te veel. Het was fijn te merken dat 
de animo groot was, maar het bracht ook meteen 

een vraag aan de oppervlakte die ons nog altijd 
bezighoudt: hoe zorgen we ervoor dat dit project 
mensen bereikt buiten de groep die mijn verhaal 
sowieso al graag hoort? Kan zo’n nachtwandeling 
een breder bereik krijgen? Je kunt natuurlijk 
simpelweg meer wandelingen inplannen maar een 
échte massa zal je nooit bereiken. 
 
Een groter bereik
De meest voor de hand liggende oplossing voor mij 
was om te gaan schrijven over de Nacht-Wacht en 
er zoveel mogelijk media-aandacht voor te krijgen 
via platformen met een groter bereik.  
Daarmee konden we niet de ervaring van de 
wandeling delen maar wel het verhaal erachter 
en dat is in dit project misschien minstens zo 
belangrijk. Met de Nacht-Wacht willen we bijdragen 
aan een mentaliteitsverandering in de samenleving. 
Aan vertraging, verstilling, een besef dat leven niet 
alleen maar groei en snelheid kan zijn. Of, zoals ik 
het in een artikel in Trouw verwoordde:

nachtelijke tocht door 
het Vliegenbos

over duisternis buiten 
en binnenin ons

over vleermuizen en 
eenzaamheid

over heimwee naar 
een buurt en de troost 

van bomen

Duisternis verandert de wereld volledig, het 
geeft je de gelegenheid om het alledaagse 
op een volstrekt nieuwe manier te ervaren. 
Het vertrouwde als vreemd te beschouwen 
en zo los te komen van de ingesleten 
mythes waarnaar we leven. De mythe van 
licht en snelheid, van controle en eeuwige 
groei. Ook elkaar kunnen we ‘s nachts op 
een andere manier ervaren. Je ogen zijn het 
meest veroordelende zintuig. Met een groep 
door het donker wandelend heb je geen 
idee met wie je te maken hebt waardoor je 
je voorzichtiger, tastender opstelt.
In het donkere bos is het alsof ik dichter 
bij de polsslag van onze tijd kom, dichter 
bij de wereld zoals die werkelijk is. Meer in 
verbinding met de duisternis die door het 
alledaagse schemert, die ons tegemoet 
komt in de klimaatrapporten, in het dagelijks 
verdwijnen van dier- en plantsoorten, in de 
groeiende onleefbaarheid van gebieden 
die te warm en te droog worden voor de 
mensheid.
Het donkere bos, waar ik alleen maar 
schuifelend doorheen kan bewegen brengt 
me zonder omweg op de plek waar ik ben. 
Ten volle aanwezig in een breekbare wereld.
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Die ideeën kun je via een wandeling overbrengen, 
maar ook via andere wegen.
Van de lente tot de winter hebben we veel gewerkt 
aan de zichtbaarheid van de Nacht-Wacht. Dagblad 
Trouw wijdde dankzij ons een weekend-special 
aan het belang en het verlies van de nacht, het 
tv-programma Khalid en Sophie maakte met mij 
een nacht-item, in het Parool, de Volkskrant en 
De Correspondent publiceerde ik lange stukken 
over (het gedachtegoed van) de Nacht-Wacht. 
En ook via verschillende lezingen en optredens 
hebben we dit project op de kaart gezet. Zo was 
ik o.a. ambassadeur van de Nacht van de Nacht 
en onderdeel van de internationale Pathway 
conferentie waarin de Universiteit van Utrecht 
uitzocht welke mentaliteit er nodig is om de grote 
onzekerheden van de toekomst tegemoet te 
treden. Daarnaast waren er veel (radio)interviews 
waarin ik de plannen en ideeën uitgebreid kon 
toelichten. Op deze manier heeft de Nacht-Wacht 
ondanks de kleinschalige omvang toch een veel 
groter publiek bereikt. We zagen bijvoorbeeld dat 
onze website in 2021 18.000 unieke bezoekers 
bereikte, terwijl dat er in 2020 nog 7.400 waren. 
Ook groeide het aantal nieuwsbrieflezers van 910 
naar 1450, iets dat we zeker te danken hebben aan 
de zichtbaarheid van de Nacht-Wacht.

In mijn aanvraag schreef ik dat ik over de 
etymologie van podium, dat het woord verwant is 
aan het Griekse pous, voet, en dat mijn werk vele 
voeten heeft die er elk op een eigen manier mee 
de wereld in wandelen. Het afgelopen jaar heb 
ik duidelijk gemerkt wat de kracht was van die 
verschillende voeten. Een non-fictieboek, breed 
gedeelde opiniestukken, podcasts, lezingen, 
voorstellingen en wandelingen vormden samen 
een mozaïek dat meer dan ooit door verschillende 
mensen werd gezien, gelezen en/of gehoord. 
Ik merkte dat mijn publiek en volgers diverser 
werden. Van radioluisteraars tot activisten, van 
biologen tot buurtbewoners.
Ook heb ik me het afgelopen jaar beziggehouden 
met de vraag hoe wij ons als sector zouden 
moeten of kunnen ontwikkelen de komende tijd. 
Mijn stukken hierover in de Volkskrant en voor de 
essaybundel van het NAPK over de toekomst van 
de podiumkunsten vonden veel weerklank. 

Nacht-Wacht Academie Junior
Voor 2021 wilden we naast de nachtwandelingen 
ook een educatief programma opzetten. Het 
oorspronkelijke plan was om dat met lokale 
basisscholen te doen. Maar tijdens ons gesprek 
met de Al Houda moskee kwamen we al snel 
tot het idee om iets in het buurthuis ernaast te 
doen. In de zomer van 2021 begonnen we met 
het opzetten van de Nacht-wacht academie in 
samenwerking met Merel Dym, een buurtwerker 
(stichting Civic) die we bij Al Houda ontmoet 
hadden. Vanaf augustus organiseerden we elke 
maand een programma over de ruimte voor de 
kinderen uit de Kleine Wereld, de wijk achter 
het Buikslotermeerplein. Hoewel we te maken 
hadden met vervelende corona-onderbrekingen 
heeft de academie in een paar maanden tijd een 
vaste groep van rond de 20 kinderen bereikt. Er 
werden colleges gegeven door ruimte-experts, 
afgewisseld met activiteiten als het planten van een 
eigen Mars-moestuin en ruimtepakken maken van 
afvalmateriaal. Ook zijn we twee keer op excursie 
geweest: naar de Spacebuzz van André Kuipers en 
het Planetarium van Artis.

Blik vooruit
In het najaar zijn Najat en ik begonnen met het 
uitbreiden van de Nacht-Wacht groep. Behalve 
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een aantal enthousiaste buurtbewoners die 
zich als vrijwilliger aanmeldden, hebben we ook 
vier nieuwe nachtwachters aan ons verbonden 
die in 2022 elk een eigen wandeling zullen 
verzorgen. Aan het aantal mails en aanvragen 
dat er binnenkomt is te merken dat het verhaal 
van de Nacht-Wacht zich heeft verspreid. Onze 
plannen om het project landelijk uit te rollen 
hebben vorm gekregen in eerste gesprekken met 
een aantal festivals, Parktheater Eindhoven en de 
universiteiten van Wageningen en Utrecht.
Verder hebben we een aantal goede partners 
gevonden die bereid zijn om (voor langere tijd) met 
de Nacht-Wacht mee te bewegen: het planetarium 
van Artis, Zeeland Nazomerfestival, de Tolhuistuin, 
Frascati Theater en Future Planet Studies van de 
Universiteit van Amsterdam. Van deze opleiding 
zijn inmiddels vier bachelorstudenten aangesloten 
bij de Nacht-Wacht om hun scriptie te schrijven over 
een van de onderwerpen die wij aanstippen. Zo zal 
student Nadja zich bezighouden met de moeizame 
verhuizing van de meervleermuis in Amsterdam-
Noord, zal student Skip het effect van lichtvervuiling 
op nachtinsecten onderzoeken in het Vliegenbos 
en zullen Ymre en Lisse elk een eigen Nacht-Wacht 

gebied in kaart brengen. Het plan is dat zich daar 
binnenkort nog een masterstudent van de UvA 
bijvoegt om de zeldzame glimworm populatie van 
het Vliegenbos te onderzoeken.

De komende twee jaar komen daar bovendien 
de partners bij die zijn aangehaakt bij mijn 
stadsdichterschap van Amsterdam: het Parool, 
de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam 
en de Kleine Komedie. Ik zal tot 2024 het 
stadsdichterschap en de Nacht-Wacht zoveel 
mogelijk naar elkaar toe schuiven. Nachtgedichten 
in het Parool, een nachtwacht-avond in de Kleine 
Komedie, een audioversie van de wandelingen 
voor de mensen die niet fysiek kunnen meelopen, 
dit en meer staat op het komende programma. 
De samenwerking met ITA heeft nog geen vorm 
gekregen. Mijn aanvankelijke plan om al dit jaar 
een Nacht-Wacht presentatie te maken in het 
theater bleek onhaalbaar. Niet alleen vanwege 
de lockdowns die ons project voortdurend 
vertraagden, maar ook omdat het even duurde om 
voor me te zien hoe dit verhaal het theater in zou 
moeten. Het donker buiten is een ideale plek voor 
de Nacht-Wacht. 
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MIJN NAAM IS ROSANDA. 
IK BEN HIER GEBOREN EN GETOGEN, NOU 
JA, NIET IN DIT BOS, MAAR WEL HIER 
VLAKBIJ, ACHTER HET WATERLANDPLEIN. 
MIJN VADER IS EEN VISSER UIT KROATIË, 
EEN ECHTE KREEFT, HARD VAN BUITEN, 
ZACHT VAN BINNEN, MIJN MOEDER IS LIEF 
EN LUID; EEN ECHTE NOORDERLING MET 
HOOGBLOND HAAR EN EEN HARDE STEM. 
TWEE TEGENOVERGESTELDEN.  
YIN EN YANG. EN IK BEN ALLEBEI. 

Uit: De Nacht-Wacht 
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Maar in verschillende theatrale lezingen heb ik 
gaandeweg het verhaal verder kunnen ontwikkelen 
en kunnen testen op publiek in een zaal. Met een 
van de nieuwe nachtwachters, de acteur Chiron 
Holwijn, ben ik in gesprek over het ontwikkelen 
van ‘De monoloog van de glimworm’ - een verhaal 
over onzichtbaarheid, verlies en feestverlichte 
larven. Daarnaast ben ik begonnen met het noteren 
van alle bijzondere, lachwekkende en inzichtrijke 
observaties die dit project mij tot nu toe cadeau 
deed. Of ze leiden tot een theatertekst, een boekje 
of een podcast weet ik nog niet, misschien wel tot 
alle drie of iets ertussenin. Hier alvast een van mijn 
observaties:

 
Nachtwandeling

Blind schuifelen is het beste antwoord op een 
gebroken tijd misschien.
‘s Nachts is de wereld heler. Licht toont waar ik ben, 
het donker gumt
de grenzen weg, maakt deze plek alle plekken, 
verenigd
wat de dag verdeeld in de vloeibare taal van 
grijstinten.
 
Alleen te zijn, iedereen te zijn, schim tussen de 
schimmen, een klein
soort sterven is het; als vallend blad, vervellen  
voor een nieuw seizoen,
de transformatie totaal en alledaags. Zonder zicht 
springt de rest op scherp;
neus en oren, tong en huid, ongezien zoveel  
meer aanwezig.
 
Het donker toont wat licht verhuld - het weefsel van 
de wereld. Half kapot, half kloppend nog. 
Erboven een hemel vol flikkerend verleden.
Verder geen vertes. Alles nabij.

VOYAGERS
 In het najaar van 2021 gingen we in reprise met 
Voyagers, de voorstelling die ik een jaar eerder 
maakte met Pynarello. Door de lockdowns in 2020 
hebben we toen maar een halve tournee kunnen 
spelen, dus we vonden dat dit verhaal nog door 
meer mensen gehoord moesten worden.

We speelden in grote zalen en hadden een deel 
van de tournee behoorlijke last van de dip in 
publiekscijfers waar veel theaters (ondanks grote 
inspanningen van marketeers) sinds enige tijd 
mee te kampen hadden en hebben. Het was 
ontzettend fijn om deze show nog eens naar 
publiek te brengen, maar de omstandigheden 
waren niet optimaal. Er hing een nieuwe lockdown 
in de lucht en uiteindelijk sloten halverwege de 
tournee de theaters weer waardoor we cold turkey 
afscheid moesten nemen van dit verhaal. We 
hebben besloten niet nog een poging te wagen 
om Voyagers opnieuw de theaters in te brengen. 
De musici waren alweer nieuwe projecten aan 
het voorbereiden en bij de zalen merkten we 
angst voor een trechter-effect van opgehoopte 
voorstellingen.
 
STADSASTRONAUT
Wat ook sneuvelde was de herneming van 
Stadsastronaut die we in de eerste maanden 
van het jaar zouden spelen. Na een aantal keer 
schuiven bleven er uiteindelijk nog maar vier 
voorstellingen over van de oorspronkelijke tien 
en besloten we om niet nog langer het risico op 
lockdowns en annuleren te riskeren. 
Gelukkig hebben we de verkorte versie van 
Stadsastronaut nog een aantal keren met publiek 
kunnen delen in de vorm van de lezingen die  
ik hield. 

©
 Sanne Peper

VOYAGERS
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HOE VAT JE DEZE WERELD SAMEN VOOR 
WIE HAAR NIET KENT; VOOR WIE NIET WEET 
WAT EEN BOOT, EEN BOOM, EEN SNELWEG 
IS? VOOR WIE GEEN IDEE HEEFT VAN DE 
GEUR VAN KOFFIE OF DE SMAAK VAN 
SINAASAPPELS, VAN AARDSE GRAMMATICA 
OF GRENZEN?

Uit: Voyagers

FAMILIEGESCHIEDENIS VAN EEN BERG
Voor de tweede grote lijn die ik mijn meerjarenplan 
beschrijf - De familiegeschiedenis van een berg 
- is in 2021 een eerste aanzet gemaakt. Het plan 
is om te werken vanuit de vraag welke sporen 
het koloniale verleden in ons heden trekt. Niet 
alleen mentaal en cognitief (op het niveau van 
de kennis en de verhalen) maar ook fysiek: in 
landschappen, in lichamen. Sporen die tastbaarder 
zijn maar ook veel vaker over het hoofd worden 
gezien. Het kolonialisme is vaak voornamelijk een 
verhaal waarin mensen dader of slachtoffer zijn. 
Onder, naast, achter dat verhaal zitten nog meer 
verhalen. Van bergen en rivieren maar ook van 
bloedbanen en zenuwstelsels die sporen dragen 
waar we overheen kijken. Zoals ik eerder in mijn 
meerjarenplan schreef verwijst de titel van dit 
project naar de Volzberg in Suriname waar een 
voorouder van mij in de jaren twintig van de vorige 
eeuw een grote steen met ‘Van Heemstra’ erop liet 
plaatsen. Een achteroom plaatste daar in de jaren 
negentig vervolgens een identieke steen onder. 

Twee keer ‘Van Heemstra’ op een verre, tropische 
berg die met onze familie niets te maken heeft.

Podcast: Als geschiedenis in je opstaat
Het afgelopen jaar ben ik dit thema gaan 
onderzoeken in de podcast Als geschiedenis in 
je opstaat die Stichting Marjolijn van Heemstra 
produceerde in coproductie met het Rijksmuseum 
en de VPRO.
In deze driedelige podcast onderzoek ik samen met 
mijn goede vriendin Iris van Santen, projectleider 
bij het Rijksmuseum, hoe trauma’s uit het koloniale 
verleden door kunnen werken in het heden.
Iris, dochter van een Moluks-Indische vader, was 
als projectleider betrokken bij de tentoonstelling 
Revolusi!, over de onafhankelijkheidsstrijd van 
Indonesië. Toen tijdens dat werk haar eigen 
familiegeschiedenis plotseling in beeld kwam 
werd ze overvallen door een verdriet dat ze niet 
begreep. Verdriet dat zich nestelde in haar buik en 
dezelfde rugpijn veroorzaakte als die waar haar 
vader al jaren last van had. Samen volgden we het 
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spoor van haar lichamelijke klachten naar een oude 
pijn van generaties terug. 
 
De podcast werd begin 2022 afgemaakt en 
uitgezonden, dus in het volgende jaarverslag kom 
ik er uitgebreider op terug, maar de basis ervan 
werd gelegd in 2021.

WAT IK VERDER DEED
Terugkijkend was het ondanks de vele windstiltes 
toch een behoorlijk vol jaar. In januari en februari 
maakte ik in opdracht van het Tropenmuseum 
een podcast over (de invloed van) de maan. Ik 
schreef de teksten voor en deed de presentatie 
van een tv-programma van de NPO dat werd 
uitgezonden op bevrijdingsdag (De Nieuwe Mens). 
Ik begon als vaste columnist voor de Happinez, als 
ambassadeur van het Artis Planetarium en ging op 
boekentournee naar Slovenië omdat mijn vorige 
roman daar in vertaling uitkwam.
In mei bracht ik bij De Correspondent mijn 
nieuwe boek uit: In lichtjaren heeft niemand 
haast. Een zoektocht naar meer ruimte in ons 
leven. In het boek breng ik verslag uit van mijn 
ruimtereis op aarde, die begon met de voorstelling 
Stadsastronaut en eindigde met het voornemen 
de Nacht-Wacht op te richten. Het boek eindigt 
dan ook met de eerste verkennende wandeling 
voor de Nacht-Wacht en de aankondiging van het 
project. Met De Correspondent als uitgever kreeg 
het boek veel aandacht en heeft het goed verkocht 
(tot nu toe 16.598 exemplaren). Daarnaast werd het 
verkozen tot NPO Radio 1 Non-fictie Boek van het 
Jaar. Uiteraard heeft dus ook het boek bijgedragen 
aan de bekendheid van de Nacht-Wacht.
 
We kijken al met al terug op een jaar waarin 
veel van wat we ons voornamen op de een of 
andere manier vorm heeft gekregen. Met De 
Nacht-Wacht hopen we bij te dragen aan de 
mentaliteitsverandering die nodig is om ons te 
verlossen van de mythe van de eeuwige groei. 
Vertraging, opmerkzaamheid, maatwerk en 
zorgvuldige aandacht voor wat we doen zijn 
daarbij essentieel en deze elementen hebben we 
grotendeels weten te bewaken in het soms wat 
chaotische proces van het uitrollen van dit project. 
Met het gedachtegoed van de Nacht-Wacht willen 

we het sociale en ecologische weefsel van lokale 
plekken versterken en tegelijkertijd ook landelijke 
impact hebben door het belang van duisternis op 
de kaart te zetten.
Dit is allebei gelukt het afgelopen jaar. We 
hebben dankzij de media veel landelijke exposure 
gekregen en ik kreeg e-mails van mensen uit 
allerlei gelederen die zich voor de duisternis wilden 
inzetten. Een master student van het Amsterdam 
Institute for Metropolitan Solutions gaat dankzij 
de Nacht-Wacht haar scriptie schrijven over de 
verlichting in Amsterdam Noord. Mijn artikelen 
over duisternis hebben tot kamervragen geleid 
over de regelgeving met betrekking tot lichthinder. 
Een buurtactivist voelt zich zo gesterkt door 
onze activiteiten dat ze zich naast al haar andere 
vrijwilligerswerk ook nog eens heeft aangemeld 
als vrijwilliger nacht-wandelaar. Museum PARCUM 
bracht mijn verhaal over de glimwormen in het 
Vliegenbos uit als boekje en dat boekje werd 
omarmd door de belangrijkste glimworm expert 
van de Lage Landen die het nu aan iedereen 
cadeau doet. De programmeur van het Parktheater 
in Eindhoven heeft een meerjarig programma 
ontwikkelt dat grotendeels geïnspireerd is op mijn 
boek en waar ook nachtwandelingen onderdeel 
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van zijn. De commissie die over de Amsterdamse 
belichting gaat heeft mij om inhoudelijke input 
gevraagd om hun verduister-plannen mee te 
ondersteunen richting de gemeente en bewoners. 
Tientallen mensen hebben mij gemaild dat ze 
naar aanleiding van een artikel van mij in De 
Volkskrant zijn gaan schemeren: zitten en zien hoe 
de duisternis intreedt, een oefening in waarnemen 
en vertragen. Deze opsomming is niet bedoeld als 
borstklopperij maar om te laten zien dat een project 
op veel verschillende niveaus kan resoneren als 
je er voldoende tijd voor neemt. We bewegen 
misschien traag, maar we raken veel verschillende 
lagen en ik denk dat dat uiteindelijk ook nodig is 
om werkelijke impact te hebben.
 
Wat het vooronderzoek van Een Familiegeschie-
denis van een Berg betreft; dat had ik me niet 
beter kunnen wensen. Wat begon als een serie 
geïnteresseerde gesprekken met een vriendin 
bereikte uiteindelijk tienduizenden mensen dankzij 
Het Rijksmuseum en de VPRO, stevige partners die 
zich bij ons aansloten.
 
STAKEHOLDERS
Het afgelopen jaar hebben we samengewerkt met 
de Tolhuistuin. Zij hebben de verkoop gedaan van 
een deel van onze wandelingen en zijn partner in 
het opzetten van de Nacht-Wacht Academie. Ook 
stichting Civic ondersteunt ons bij de academie. 
Buurtcentrum De Kleine Wereld fungeert als onze 
vaste locatie en het Planetarium van Artis heeft 
bijgedragen aan de lessen en een voorstelling in 
het Planetarium verzorgd. De Spacebuzz van  
André Kuipers heeft ons voorzien van lesmateriaal 
over het overzichtseffect en hun VR bus 
beschikbaar gesteld voor de kinderen van onze 
Academie. Met al deze partners is de intentie 
uitgesproken om ook de komende jaren te blijven 
samenwerken.
Samen met de Al Houda moskee hebben we het 
ramadan evenement opgezet dat we jaarlijks willen 
herhalen. Over het IJ festival heeft het afgelopen 
jaar onze zomerwandelingen geproduceerd. In de 
herfst werd ik ambassadeur van de Nacht van de 
Nacht, een organisatie die de Nacht-Wacht omarmd 
en onze projecten deelt op hun landelijke platform.
We zijn een samenwerking aangegaan met Future 
Planet Studies van de Universiteit van Amsterdam, 

vier studenten hebben zich bij de Nacht-Wacht 
gevoegd voor het schrijven van hun scriptie. Het 
plan is om de komende jaren studenten te blijven 
ontvangen en begeleiden.
Natuurgebied Noord - een netwerk van bewoners 
die zich inzetten voor behoud van groen in ons 
stadsdeel - heeft de Nacht-Wacht onderdeel 
gemaakt van hun programma.
Roald van Oosten heeft gewerkt aan onze 
soundscapes en zal dat blijven doen in de 
toekomst. Theatermaker Bianca van der Schoot en 
dramaturg Liet Lenshoek hebben meegedacht over 
de opzet van de zomerwandelingen en willen ook 
in de toekomst betrokken blijven.
Met Rose Stories hebben we korte lijntjes lopen, 
samen begeleiden we Rachida Lamrabet bij de 
schrijfopdracht die we haar gaven, een traject dat 
komend jaar vervolgd wordt. Nachtwachter Najat 
is begonnen met het schrijven van een kinderboek 
over de nacht dat door Rose Stories zal worden 
uitgegeven.
Verder werkten we samen met buurthotel Isis op 
het Spreeuwenpark waar we een Nacht-Wacht 
evenement organiseerden.

SWOT - artistiek en sociaal/maatschappelijk
Artistiek gezien zie ik nog ontzettend veel kansen 
liggen. Het afgelopen jaar was een onderzoeksjaar 
en daarin hebben we vooral heel veel verbindingen 
gelegd, voorwerk gedaan, nagedacht, gepraat 
en partners gezocht. De wandelingen die we bij 
Over het IJ festival liepen waren een waardevolle 
voorstudie voor wat uiteindelijk een veel 
uitgebreider programma zal worden. We zijn nu 
nog heel hard bezig om zoveel mogelijk inhoud 
en slagkracht te verzamelen. We raken aan allerlei 
verschillende lagen - ecologisch, sociaal, politiek, 
poëtisch. De artistieke meerwaarde komt als we 
straks al die lagen gaan stapelen, als de dingen in 
elkaar gaan grijpen en het hele project meer wordt 
dan de som der delen. Over de theatrale laag ben 
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ik al veel aan het nadenken. Roald van Oosten blijkt 
een hele goede partner voor de soundscapes die 
we tijdens de wandeling gebruiken en sinds kort 
heeft ook Sacha Zwiers zich bij ons aangesloten 
om mee te denken over de vormgeving. 
De grote uitdaging van dit project is de eenheid 
te vinden in de veelheid van lijntjes, verhalen, 
ambities en evenementen. We doen ontzettend 
veel kleine dingen. Uiteindelijk is het plan om dat 
allemaal samen te vlechten maar deze opstartfase 
is soms wat overweldigend. Dan hangt er een 
buurvrouw aan de lijn met het nieuws dat er een 
steenmarter is ontdekt in het bos en er NU een 
nachtcamera moet komen, dan belt de moskee 
dat de maansikkel toch niet op 2 april maar op 
1 april zal verschijnen en alle telescopen dus 
een dag eerder moeten komen, dan nemen 
de deelnemers aan de Nacht-Wacht academie 
onaangekondigd vijf kleine broertjes en zusjes mee 
die ook iets over planeten willen leren maar niets 
begrijpen van het lesprogramma dat voor oudere 
kinderen is bedoeld, dan besluit de tennisbaan 
in het Vliegenbos de oogverblindende lampen 
tot 23u aan te houden op de avond dat wij gaan 
nachtwandelen, dan zijn door de storm alle bomen 
geknakt langs het pad waar wij wilden lopen, dan, 
dan, dan. Het is extreem lastig om iets te plannen 
in dit project. We zijn afhankelijk van bomen, van 

wolken, van buurtgenoten, van mensen die vaak 
hun eigen leven niet helemaal op de rit hebben.
Ook sociaal gezien is de Nacht-Wacht soms een 
uitdaging. Veel betrokkenen zijn op de een of 
andere manier kwetsbaar, mentaal, fysiek of zelfs 
allebei. Dit geeft vaak vertraging in de processen 
en het is voor mij een voortdurende les in geduld. 
Tegelijkertijd vormt deze kwetsbaarheid ook het 
hart van ons project. We willen met de Nacht-Wacht 
stemmen versterken die we minder vaak horen en 
ruimte bieden aan verhalen die te vaak sneuvelen 
in de snelheid van ons gestreste bestaan.
 
Al met al is de veel- en rommeligheid van dit 
project zowel de uitdaging als de grote kracht. Ik 
zie er naar uit om de komende jaren alle lagen die 
we nu aanboren rustig over elkaar heen te leggen 
zodat we met de Nacht-Wacht een diepte kunnen 
bereiken die ik niet eerder vond in een project. 
Dat het soms voelt als aanmodderen is de kwaliteit 
die we niet moeten verliezen. Het is een modder-
project, dat is precies wat het moet zijn. Modder is 
vruchtbare grond.
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Reactie op het spotten 

Dan doemt een vrouw in een wit gewaad op uit de duisternis en begint 

zachtjes te zingen. Een klassiek beeld uit een horrorfilm, maar in deze context 

enkel ontroerend. Ze vertelt over hoe het donker haar sterker heeft gemaakt en 

ervoor zorgde dat ze minder piekert. Op een open plek in het bos stopt ze. ‘Je 

mag je koptelefoon afzetten, dan zing ik voor je.’ We nemen voorzichtig plaats 

op boomstammen. Ze zingt en fladdert daarbij heen en weer.

De Volkskrant, 13-07-2021

Met het gedicht Sweet Darkness onder de snelbinders 

fietsten wij de lichtstad die Amsterdam blijkt te zijn weer 

tegemoet. De spannende tocht door het Vliegenbos, over 

stronken en grote takken, met niets anders dan het kleine 

rodel lichtbaken voor ons, had ons tot stilte gebracht. 

De verhalen van de Nachtwachters over het bos, heel 

verschillend gevoed door hun geschiedenis, schrijver, 

woeste jeugd, Marokko kwamen helder binnen in de 

duisternis.

Publieksreactie Over het IJ

Een zin die mij ontviel aan het einde van jouw 
prachtige voorstelling was: “Het vele licht verduistert 
ons.” Dank je voor de prachtige zintuiglijke ervaring.

Publieksreactie Over het IJ

In juli liep ik de Nachtwandeling in het Vliegenbos en ik vond het echt 
geweldig. Dank voor het maken van deze prachtige ervaring! 

Publieksreactie Over het IJ

Het was een boeiende wandeling! Sfeervol, donker. 
Van start tot finish indrukwekkend. Wij gingen 
verlicht naar huis. Smaakt naar meer. Dank!

Publieksreactie Over het IJ

Het was indrukwekkend. Dankjewel voor deze 
prachtige ervaring. Ik heb genoten van het duister 
en ontdekt hoe zeer ik avontuur heb gemist. 

Publieksreactie Over het IJ

Reactie op het spotten van de maansikkel

Reacties Nacht-Wacht 
wandelingen
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Saskia Heerkens

2021 was voor de stichting het jaar van onderzoek; 
we zouden op het Spreeuwenpark (het plein waar 
Marjolijn aan woont) een sterrenwacht starten, we 
zouden de wijkkamer op het plein maandelijks 
gebruiken om met buurtbewoners gezamenlijk 
verhalen/lezingen/liedjes te verzamelen, te maken, 
te delen. We zouden die niet alleen in de buurt, 
maar ook op Over het IJ festival en aan de overkant 
van het water, bij ITA presenteren.
Naast deze projecten op lokaal niveau wilden we 
de Sterrenwacht ook landelijk uitrollen door onze 
verhalen in lezingen of andere vorm te presenteren 
bij diverse instellingen en festivals.
Daarnaast stond de herneming van Stadsastronaut 
op de planning.
 
Omvang publieksaantallen
In opdracht van het Fonds hebben we alle 
activiteiten opgenomen in het prestatieoverzicht, 
dus ook de door corona geannuleerde prestaties.
 
In de subsidieaanvraag 2021-2024 gingen we 
uit van gemiddeld 31 activiteiten per jaar met 
gemiddeld 3612 bezoekers/deelnemers.
 
We tellen dit jaar 51 activiteiten, waarvan er 30 ook 
daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.
Door onze flexibele werking zijn we veelal in staat 
geweest activiteiten te ontwikkelen die rekening 
hielden met de overheidsmaatregelen. Vooral het 
wijzigen van activiteiten in de wijkkamer naar het 
wandelen in het vliegenbos is daar een succesvol 
voorbeeld van.
De door corona geannuleerde activiteiten zijn 

vooral voorstellingen in theaterzalen geweest:
12 voorstellingen Stadsastronaut en  
6 voorstellingen Voyagers. Daarnaast 3 lezingen 
van de Nacht-Wacht.
 
Met deze 30 activiteiten bereikten we in totaal 
2065 mensen.
Grotere aantallen bij de verkorte voorstellingen/
lezingen: gemiddeld 117. Bij Voyagers waren er 
gemiddeld 105 bezoekers, en we hadden een 
select gezelschap bij de wandelingen op over het 
IJ, waar de capaciteit slechts 20 kon zijn.
 
De bezoekersaantallen zijn duidelijk lager dan 
begroot, maar die aantallen verwachtten we 
sowieso niet dit (onderzoek)jaar. Die hogere 
publieksaantallen horen bij jaren waarin we 
activiteiten met een hogere capaciteit hebben, 
bijvoorbeeld bij reguliere theatertournees. En die 
gingen dit jaar grotendeels niet door.
 
Hiernaast deden we nog 5 educatieve activiteiten 
met de kinderen van buurthuis de Kleine Wereld, 
20 kinderen per keer was de capaciteit van deze 
activiteit.
 
Geografische spreiding:
We hebben (intentioneel) alle regio’s, alsook het 
buitenland, bezocht in 2021.
Wij hechten eraan om door het land te zien te zijn, 
dus theatertournees worden met die gedachte 
gepland. De verkorte voorstellingen/lezingen 
brachten ons, vanuit de vraag van instellingen, 
eveneens door het hele land en naar België. De 
Nacht-Wacht (de wandelingen) opereerde natuurlijk 
vooral lokaal dit jaar.

publiek

BESTUURSVERSLAG
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Van de 51 activiteiten waren er 21 te zien in 
standplaats Amsterdam, 41% van het totaal aan 
prestaties. De standplaats heeft natuurlijk vaak 
de meeste activiteiten, daarin is dit aantal geen 
uitzondering.
De meeste activiteiten staan op conto van de 
Nacht-Wacht; 14 wandelingen in het Vliegenbos 
in Amsterdam- Noord.
 
Reflecteren op de bezoekers per regio, geeft een 
vertekend beeld: in regio oost bijvoorbeeld zouden 
we op 5 activiteiten, 30 mensen hebben gezien; 
gemiddeld 6 per keer; uiteraard wordt dit aantal 
beïnvloed doordat er van de 5 prestaties in regio 
Oost, 3 niet doorgingen.
 
Samenstelling publiek
Door de diverse range aan activiteiten, bereikten 
we dit jaar ook een enorme verscheidenheid aan 
bezoekers. Op de Nacht-Wacht wandelingen troffen 
we enerzijds het meer reguliere festival publiek, 
anderzijds waren er ook bewoners van Noord en 
mensen uit het netwerk van de Nacht-Wachters 
Najat, Rosanda en Hayat die meewandelden. De 
Nacht-Wacht academie met kinderen van buurthuis 
de Kleine Wereld trok een cultureel diverse groep 
kinderen uit de wijk.
De tournee van Voyagers werd bezocht door 
(vaste) Marjolijn fans, maar door de samenwerking 
met Pynarello kwamen er voor ons ook nieuwe 
bezoekers. Ook de theaters zelf deden hun best 
voor de bezoekersaantallen in een najaar waarbij 
de zalen van semi open naar uiteindelijk een 
lockdown gingen. En de verkorte voorstellingen 
en lezingen brachten ons het meest verscheidene 
publiek denkbaar. Een zaal vol geestelijk verzorgers 
van defensie. Een theater gevuld met leraren uit 
West-Friesland. Een bijeenkomst van ondernemers 
in het kasteel van Brasschaat.

 
Publieksbereik
Zoals Marjolijn al schetste, hebben we veel 
nieuwe mensen bereikt dit jaar en zaten die 
grotere aantallen vooral in de lezers van Marjolijns 
artikelen, verhalen en essays.
Die aantallen kunnen we uiteraard niet 
reproduceren (hoeveel Volkskrantlezers lazen haar 
artikelen), maar het bereik is zeker af te lezen aan 
de vele reacties en uitnodigingen voor diverse 
programma’s/festivals/conferenties etc.
Onze nieuwsbrieflezers groeide van 910 naar 1450 
en onze websitebezoekers van 7.400 naar 18.000 
unieke bezoekers. Daarover is met name te zeggen 
dat het verhaal van de Nacht-Wacht en het zoeken 
naar andere perspectieven enorm grond vindt.
 
Ambities van de stichting t.a.v. publiek
Ten aanzien van aantallen activiteiten en aantallen 
publiek hebben we heel veel bereikt naar onze 
overtuiging. Bovendien heeft de naamsbekendheid 
van Marjolijn dit jaar weer een vlucht genomen 
door haar aanwezigheid op vele podia.
Wat betreft inclusie hebben we met name bij de 
Nacht-Wacht wat breder bereik gehad, maar is 
onze wens voor 2022 om dat nog verder uit te 
breiden.

De Nacht-W
acht

21

©
 V

in
ce

nt
 v

an
 d

en
 B

rin
k



BESTUURSVERSLAG

organisatie
WERKGEVERSCHAP. OPDRACHTGEVERSCHAP
Kernteam
Naast Marjolijn van Heemstra (artistiek leider) 
en Saskia Heerkens (zakelijk leider) werkt de 
stichting in het kernteam met Anne Kuit, artistiek en 
algemeen assistent, Miranda Prein, boekhouding, 
Dieke van der Spek, marketing en Najat Kaddour, 
artistieke evenknie Nacht-Wacht. Daarnaast werkt 
de stichting met vaste gasten en medewerkers per 
project.
 
Werkgeverschap, opdrachtgeverschap
De stichting werkte in 2021 grotendeels met 
zelfstandigen waar honorarium-overeenkomsten 
mee afgesloten werden. Bij de Nacht-Wacht 
werkten we (o.a) met enkele medewerkers via 
een payroll bedrijf. Uiteindelijk hebben we dit jaar 
een loonadministratie opgetuigd omdat dit beter 
aansloot bij de samenwerkingen in dit project.
 
Het kernteam bestaat enkel uit zzp’ers, omdat 
zij naast het werk voor stichting Marjolijn van 
Heemstra ook nog in opdracht van anderen 
werken.
 
Covid 2021
Alle medewerkers zijn betaald volgens afspraak. 
Met name bij Stadsastronaut en Voyagers vielen 
voorstellingsdagen uit, alle medewerkers zijn voor 
die dagen 100% vergoed.
Wij hechten eraan de verantwoordelijkheid voor 
onze mensen te nemen en mede dankzij de covid-
ondersteuning waren wij in de gelegenheid ook zo 
te handelen.
Covid beïnvloed tot op heden niet onze plannen 
voor 2022; dit jaar bestaat met name uit het 
organiseren van wandelingen, wat – op een 
lockdown na- prima kan in aangepaste capaciteit.
 
Accountant
Wij hebben voor kunstenplan 2021-2024 
geen accountantscontrole meer nodig 

voor verantwoording aan het fonds, dus de 
samenwerking met Toorman is ten aanzien van de 
jaarcontrole beëindigd.
 
Risicobeheersing organisatie
Het werken in een klein team is kwetsbaar, maar 
dat is wat wie zijn.
Bij uitval van Marjolijn valt er een gat dat niet op 
te vangen is door anderen aangezien de stichting 
leunt op het artistiek profiel van Marjolijn. Mocht het 
onverhoeds voorkomen dat Marjolijn voor langere 
tijd uitvalt, zullen we in gesprek met het bestuur en 
het fonds kijken naar oplossingen, afhankelijk van 
de aard en duur van de uitval.
Bij het uitvallen van Saskia Heerkens is er een 
uitgebreid netwerk van collega zakelijk leiders die 
(tijdelijk) kunnen inspringen. Dat geldt ook voor de 
andere functies in de organisatie.
 
WNT
De honoraria van Marjolijn van Heemstra (artistiek 
leider, schrijver, maker) en Saskia Heerkens (zakelijk 
leider) zijn volgens CAO en komen geenszins in de 
buurt van de WNT norm.
Gezamenlijk is aan de leiding € 64.453, - vergoed 
aan honoria.
Het bestuur werkt onbezoldigd, alleen reiskosten 
worden vergoed.
 
Fte’s
We hebben ook in 2021 vooral met zzp’ers gewerkt.
Artistiek personeel werkt in opdracht waarbij aantal 
gewerkte uren niet een op een aan de orde is. 
Toch hebben we zoveel mogelijk geprobeerd, in 
het geval van project-fees, de bedragen om te 
rekenen om tot een inschatting van Fte’s te komen. 
Resultaat: 2,65 Fte’s in 2021.
 
Vrijkaartenbeleid
Ons beleid is om zo niet verkwistend te zijn met 
vrijkaarten, maar uiteraard wel het netwerk dat van 
belang is ons werk te volgen, een vrijkaart aan te 
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bieden. We overschrijden (in principe) niet het 4 
vrijkaartenbeleid voor gezelschap en theater, tenzij.
 
In 2021 bezochten 2065 mensen onze activiteiten, 
waarbij 114 mensen een vrijkaart kregen. Een 
percentage van 5.5%. De meeste vrijkaarten 
werden bij Voyagers uitgegeven
(85 maal, 30,6% van het geheel aan vergeven 
vrijkaarten).
Dat laat zich eenvoudig verklaren: het was een 
ingewikkelde periode om publiek in de zalen te 
krijgen met stijgende coronacijfers, en we wilden 
als gezelschap en theaters graag zo veel mogelijk 
spelen; om die reden is er in een aantal steden 
stevig actie gevoerd om überhaupt voldoende 
publiek te genereren om te spelen.
 
Samenstelling bestuur
Het bestuur van Stichting Marjolijn van Heemstra 
bestaat uit:
Nicole van Vessum- voorzitter, Samira Ben 
Messaoud- penningmeester, Jaïr Stranders – 
secretaris, Lex Bohlmeijer- Lid,
Roger Dayala heeft dit jaar in verband met drukte 
het bestuur helaas verlaten. Met Samira Ben 
Massuoud hebben we een geweldige opvolger die 
de stichting natuurlijk al goed kent.

Nevenactiviteiten bestuur:
● Nicole van Vessum (artistiek directeur De   
 Parade):   voorzitter festival Julidans, voorzitter  
 BAU, voorzitter acteursgroep Wunderbaum,   
 bestuurslid Jan Martens, bestuurslid   
 Boogaerdt en van der Schoot, bestuurslid Man  
 met de Microfoon/ Chris Bajema, bestuurslid  

 TUIG, voorzitter mimejury VSCD.
● Samira Ben Messaoud (jurist, zakelijk leider   
 SEXYLAND World): bestuurslid Operator TEM,  
 Cinetol, Grauzone.
● Lex Bohlmeijer (journalist, presentator,   
 dramaturg): voorzitter van het bestuur van de  
 Stichting Saskia Lankhoorn, lid van het   
 bestuur van de Stichting I Piccoli Holandesi van  
 Marc Pantus en lid bestuur PBCF.
● Jaïr Stranders (artistiek leider Theater na de  
 Dam, filosoof, docent dramaturgie e.a.): 
 bestuurslid theatergroep Van der Vlugt & Co,  
 duovoorzitter comité herdenking    
 Februaristaking 1941, lid van het bestuur van de  
 Amsterdamse Kunstraad 
 
CODE DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Personeel
Bij aanvang van het verslagjaar bestond het 
kernteam van onze organisatie uit dezelfde 
personen als vorig verslagjaar, en deze zijn ook het 
hele jaar gebleven. Dat maakt ons nog steeds een 
witte organisatie. Bij het vertrek van medewerkers 
zien we om naar mensen met een andere culturele 
achtergrond dan die van de medewerkers die nu bij 
ons werken.
In ons kernteam zijn er dit jaar diverse gesprekken 
gevoerd over genderidentiteit. Er heerst binnen de 
organisatie een open sfeer waarin de drempel om 
dat gesprek te openen laag is.
 
Naast ons kernteam hebben we in 2021 meerdere 
nachtwachters als medewerkers aan ons team 
toegevoegd. In het jaarverslag van 2020 schreven 
we over Najat Kaddour, onze vaste partner voor  
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Rooster v aftreden     

functie naam bestuurslid aangetreden  aftreden

voorzitter Nicole van Vessum 18-03-2016 verlengd 18-03-2024

penningmeester Roger Dayala 18-03-2016 afgetreden 1-12-2021 x

secretaris Jaïr Stranders 01-11-2017 verlengd 01-11-2025

lid Lex Bohlmeijer 05-12-2017 verlengd 05-12-2025

lid/penningmeester Samira ben Messaoud 01-11-2018  01-11-2022
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De Nacht-Wacht. Met haar samen stelden we 
ons ten doel een team van nachtwachters te 
verzamelen dat de diversiteit van de omgeving 
waarin we werken (Amsterdam-Noord) reflecteert. 
Dat is gelukt; in het inmiddels redelijk vaste team 
van de Nacht-Wacht zit een grote verscheidenheid 
in leeftijd, kleur, opleiding, sociale en culturele 
achtergrond. We merken dat de mix van mensen 
de Nacht-Wacht de precies juiste sfeer geeft. Er is 
veel openheid en vertrouwen in de groep waardoor 
kwetsbare dingen gedeeld kunnen worden. We 
zetten deze koers verder in 2022.
 
Daarnaast begonnen we in 2021 met het traject 
met schrijver Rachida Lamrabet. Haar werk is sterk 
geïnspireerd door de thema’s migratie en identiteit.
 
Programma
We hebben bij het samenstellen van de groep 
Nachtwachters goed nagedacht over welke 
stemmen we graag zouden willen laten horen 
tijdens onze nachtwandelingen en gekozen voor 
verhalen die over het algemeen niet zo snel aan de 
oppervlakte komen.
 
Partners
Ook onze partners waren het afgelopen jaar zeer 
uiteenlopend. Een moskee, een universiteit, een 
buurthuis, een theaterfestival, Artis en verenigde 
buurtbewoners van Natuurgebied Noord. We zijn 
hier erg tevreden mee en zetten dit in 2022 voort.
 
Publiek
In 2021 startten we met gesprekken met Chafina 
Bendahman (Rose Stories), die ons tools gaf om 
groepen te bereiken die niet vanzelfsprekend 
naar het theater gaan. Ze wees ons op de (beeld)
taal die we als organisatie hanteren en bevestigde 
het belang van een diverse groep partners en 
medewerkers om zo ‘via’ representatie ook een 
divers publiek te genereren. Daar zijn we zoals 
hierboven beschreven mee aan de slag gegaan, en 
we zetten de gesprekken in 2022 voort.
Door het gesprek met Chafina verwerkten we 
ook meer persoonlijke quotes in teksten. Naar 
aanleiding van de Waarden voor een nieuwe 
taal maakten/herschreven we bovendien onze 
voorstellingsteksten (van Voyagers en de 

Nacht-Wacht) deels op B1-niveau. ‘Deels’ omdat we 
ook weten dat veel publiek juist op de poëtische 
taal van onze projecten afkomt. Hierin moeten 
we dus steeds een afweging maken, maar het is 
inmiddels een vaste prioriteit om hier aandacht aan 
te besteden.
 
Het programma in De kleine wereld was gratis en 
daardoor zeer toegankelijk. Bij de Nacht-Wacht 
tijdens over het IJ werkten we (met het oog op 
economische inclusie) met het ‘pay what you 
can’ principe, maar ook de goedkope kaartjes 
werden gekocht door het reguliere publiek. We 
blijven op zoek naar manieren om ruimte te 
maken voor mensen met een kleine beurs bij onze 
voorstellingen/wandelingen.
 
Ons andere doel in 2022 wat betreft publiek is om 
bij elke voorstelling de ‘fysieke toegankelijkheid’ 
te peilen en hierover te communiceren. De 
wandelingen op de kleine paadjes in het bos zijn nu 
eenmaal niet rolstoeltoegankelijk, maar er komen 
ook evenementen aan die dat wel zijn. Hier willen 
we in onze communicatie duidelijk over berichten.
 
CODE FAIR PRACTICE 
Startpositie
Uiteraard onderschrijft stichting Marjolijn van 
Heemstra de Fair Practice Code.
Een goede arbeidspositie van werkenden in 
cultuur is in ons aller belang. Wij vinden het 
vanzelfsprekend een goed opdrachtgever en 
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collega te zijn en werken daarom sinds onze 
oprichting in 2016 met waarden die de code Fair 
Practice Code beschrijft.

Betalen
In het vorige kunstenplan, alsook in deze periode, 
betalen we onze medewerkers volgens CAO.  
Wij hechten aan een goede bedrijfscultuur wat 
– wat ons betreft- ook zichtbaar moet zijn in het 
correct betalen van de mensen waarmee je werkt.
 
Werkomstandigheden
Ook ten aanzien van werkomstandigheden 
hanteren wij de CAO. Bijvoorbeeld rust- en 
arbeidstijden worden naar CAO-voorschrift 
gehanteerd. Planningen liggen ten grondslag aan 
onze activiteiten.

Veiligheid
Ten aanzien van veiligheid van de opdrachtnemers/
werknemers gold en geldt dat ten eerste 
Marjolijn (artistiek leider) of Saskia (zakelijk leider) 
aanspreekpunt is bij issues. Mocht de werknemer/
opdrachtnemer zich daar niet prettig bij voelen 
is de voorzitter van ons bestuur degene waar 
medewerkers naar toe kunnen.
 
Doelstellingen (overgenomen uit aanvraag 21-24)
Wij waren niet ontevreden over ons huidige beleid 
ten aanzien van fair practice.
Toch zijn er uiteraard ook bij ons zaken die voor 
verbetering vatbaar zijn. We vinden het wel van 
belang de aanpassingen in verhouding te zien met 
het volume van onze organisatie.

We zijn van zins om producties en samenwerkingen 
te evalueren. Niet eens omdat daarin iets niet naar 
wens gaat, maar vooral om te kunnen ontwikkelen 
als organisatie. Dat betekent ook dat de leiding 
op regelmatige basis de samenwerking(en) alsook 
persoonlijke ambities met elkaar bespreekt en waar 
mogelijk probeert te faciliteren. 
 
Hoewel wij geloven in de zelfstandigheid van 
de zelfstandige, vinden wij het uiteraard voor 
het welzijn van de opdrachtnemer van belang 
dat zij zich (waar mogelijk) organiseren ten 
aanzien van pensioen- en arbeidsongeschiktheid 
voorzieningen. Dat zullen we daarom opnemen in 

de opdrachtovereenkomsten met de medewerkers. 
 
Wij zullen de procedure t.a.v. vertrouwenskwesties 
opnemen in de opdrachtovereenkomsten. 
 
In het kader van transparantie zullen wij onze 
jaarverslagen op de website zetten. 
 
Om aan te geven dat wij de waarden van de 
diverse codes onderkennen, zullen we dat 
opnemen op onze website.

Stand van zaken aan het eind van het verslagjaar/ 
doelstelling voor het komende jaar:
 
Covid 2021
Zoals eerder benoemd, betaalden we de 
medewerkers 100% bij geannuleerde activiteiten 
in dit Covid jaar. We hadden geen doorgeschoven 
activiteiten, maar we hadden er financieel rekening 
mee gehouden de medewerkers voor zowel de 
geannuleerde als de nieuwe datum te betalen.
 
Werkomstandigheden
Een kleine organisatie is wendbaar en flexibel, 
maar ook kwetsbaar, en het werk rust – in eerste 
instantie- op een beperkt aantal schouders 
(kernteam). Dat hebben we dit jaar wel ervaren.
 
We kunnen concluderen dat een onderzoeksjaar 
wat minder goed te structureren is, waardoor 
het voor alle meewerkenden wat meer vraagt 
in flexibiliteit. Dat is voor een organisatie aan 
freelancers niet altijd eenvoudig. We zijn ons 
hiervan bewust en ondernemen intern actie om 
zoveel als mogelijk een structuur te vinden in het 
ongestructureerde van sommige projecten.
 
Een vaste structuur van evalueren, zowel op 
productieniveau als op persoonlijk niveau 
in een jaargesprek (waar we in de aanvraag 
over schreven), hebben we dit jaar (nog) niet 
vormgegeven.
Als freelancers zijn we geneigd te produceren en 
dan weer door te gaan naar het volgende.
Bovendien werken we heel prettig samen en lossen 
we issues op het moment dat het aan de orde is 
op, dus dan wordt de noodzaak om bijvoorbeeld 
jaargesprekken te organiseren, minder gevoeld.
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Wel hebben we voor 2022 geformuleerd dat we 
jaarlijks een persoonlijk gesprek met elkaar gaan 
voeren om ook op ander niveau met elkaar te 
spreken over het werk en de organisatie.
Ten aanzien van projecten, vinden we het zelf goed 
genoeg werken zoals we het nu aanpakken.
De ervaringen van een vorig project worden- al 
doende- meegenomen naar volgende activiteiten.
 
We hebben ervaren dat door alle drukte op 
projecten en de structuur van een organisatie 
van freelancers (waarvan er 1 medewerker in 
België woont), je soms minder ruimte maakt voor 
je gezamenlijke inspiratie. Afgelopen januari zijn 
we daarom begonnen met het houden van een 
gezamenlijke lunch waarbij we zowel over de 
artistieke plannen praten alsook de spreken over 
de organisatie. We gaan dit nu twee keer per jaar 
organiseren.
 
CODE CULTURAL GOVERNANCE
Startpositie (overgenomen uit aanvraag 21-24) 
De stichting wordt geleid door een bestuur. Dat 
model past het best bij onze organisatie. De 
dagelijkse uitvoering is gedelegeerd aan de 
artistiek en de zakelijk leider. 
 
De samenstelling van het bestuur is gebaseerd 
op deskundigheid, (culturele) diversiteit en 
onafhankelijkheid. Sinds december 2021 bestaat 
ons bestuur uit twee dames en twee heren, in de 
leeftijd van 32 tot 60 jaar: Nicole van Vessum- 
voorzitter, Samira Ben Messaoud - penningmeester, 
Jaïr Stranders – secretaris, en Lex Bohlmeijer- Lid. 
We zien erop toe dat er in het bestuur geen sprake 
is van belangenverstrengeling of tegenstrijdig 
belang. Nevenactiviteiten worden in de 
bestuursvergaderingen gemeld. Als geconstateerd 
wordt dat er sprake is van ongewenste 
belangenverstrengeling, zorgt de betrokken 
bestuurder ervoor dat deze belangenverstrengeling 
zich niet voordoet of zo snel mogelijk wordt 
opgeheven. De voorzitter van het bestuur neemt 
maatregelen wanneer de betrokken bestuurder of 
toezichthouder hierin nalatig is. 
In de statuten is vastgelegd dat het bestuur voor 
maximaal twee termijnen van vier jaar zitting heeft 
in het bestuur. Er is een rooster van aftreden 
opgesteld. 

Het bezoldigingsbeleid: de bestuurders doen hun 
taak onbezoldigd. Reiskosten worden vergoed. 
 
Het bestuur vergadert tenminste drie, maar 
in principe vier keer per jaar, op basis van 
een vooraf opgestelde agenda. De taken en 
verantwoordelijkheden van het bestuur zijn bekend 
en vastgelegd in het bestuursreglement. 
 
Risicobeheersing en controle organiseren we door 
jaarlijks de begroting van het volgend jaar op tijd te 
agenderen en controleren (oktober), evenals een 
cashflow begroting voor het volgende kalenderjaar. 
 
Er is sprake van sluitende interne en externe 
procedures: intern wordt elke bestuursvergadering 
de financiële stand van zaken besproken. Voor 
eventuele issues worden aparte afspraken gemaakt 
voor een plan van aanpak. De voorzitter ziet erop 
toe dat deze afspraken opgevolgd worden.  
 
Met onze samenwerkingspartners leggen we de 
afspraken schriftelijk vast, voor onze coproducties 
in speciale contracten.

Wat was de doelstelling voor het verslagjaar/ wat 
is de stand van zaken voor het komend jaar
(ook naar aanleiding van checklist Governance)
 
We willen benadrukken dat de stichting deze code 
uiteraard volgt en op de meeste punten voldoet 
aan de governance checklist (zie boven), maar wij 
zijn van mening dat het ons geoorloofd is op basis 
van het volume van onze organisatie, onze doelen 
voor 2022 te formuleren. Mocht het fonds hier 
anders over denken, zijn wij uiteraard van harte 
bereid hier opnieuw naar te kijken.
 
We kregen van het fonds als reactie op ons 
jaarverslag 2020, de vraag om aan te vullen op 
het beloningsbeleid van de leiding, die is dit jaar 
opgenomen in het jaarverslag.
 
Het jaarverslag bevat dit jaar een alinea 
risicoanalyse en -beheersing op artistiek, sociaal-
maatschappelijk en financieel economisch vlak.
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Uit: In lichtjaren heeft niemand haast 

VANAF DE AARDE BEZIEN IS ALLES 
BUITEN ONZE DAMPKRING EXTREEM: DE 
AFSTANDEN, DE LANDSCHAPPEN, DE 
TEMPERATUREN. MAAR DEZE PLANEET 
PAS ONS ALS EEN HANDSCHOEN. DIE 
GEDACHTE MAAKT DAT IK ME OP EEN 
NIEUWE MANIER THUIS VOEL OP DE 
PLEK WAAR IK BEN, DE DAMPKRING 
WAARBINNEN IK LEEF, DIE PERFECT 
AFGESTEMDE ATMOSFEER DIE MAAKT 
DAT ONZE LAVENDELPLANT GROEIT, 
DAT ER HOUT BESTAAT VOOR HET 
BANKJE WAAROP BOB IN DE WINTERZON 
OPWARMT, DAT WE KUNNEN ADEMEN, 
PRATEN, ELKAAR BEGROETEN. 
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financiën
Bijdrage Fonds Podiumkunsten
In 2021 ontving stichting Marjolijn van Heemstra 
van Fonds Podiumkunsten € 160.774,-, subsidie,  
dit is inclusief € 25.900,- covidsteun.
 
Exploitatieresultaat
Stichting Marjolijn van Heemstra sluit het boekjaar 
af met een exploitatietekort van – € 5.850,- ,
 
We realiseerden ons bij de start van 2021 dat we 
door hogere lasten (reprise Voyagers en gewijzigde 
plannen Nacht-Wacht) en verminderde baten 
(door de gevolgen van corona) het jaar mogelijk 
negatief zouden afsluiten. Uiteraard hadden we dat 
risico afgezet tegen de reserve waarmee we 2021 
ingingen; € 161.930,-. Aangezien de begroting een 
gemiddelde is van vier jaar kunstenplanperiode, is 
dit negatieve exploitatieresultaat in dat licht, geen 
issue.
 
Als je naar de gemiddelden van de ingediende 
begroting 2021-2024 kijkt: € 222.750,- baten en 
lasten, zou je zeggen dat we met het resultaat van 
dit jaar (min of meer) in de pas hebben gelopen 
met de begroting, alleen was 2021 voor stg Mvh 
beoogd als een ‘goedkoper’ jaar.
Door onze inhoudelijke opzet deze 
kunstenplanperiode; het ene jaar een 
onderzoeksjaar en het volgende jaar een 
productiejaar, zit er nogal een financiële variëteit in 
die verschillende jaren.
2021 was ons onderzoeksjaar, waarin we meer 
kleinere projecten opzetten - en dus minder baten 
en lasten zouden hebben- dan in andere jaren waar 
de kosten voor een productie de begroting danig 
beïnvloedt. Je zou kunnen zeggen dat we - ten 
dele - geld dat voor ‘duurdere’ jaren bestemd is, dit 
jaar hebben ingezet.
Gezien ons huidig eigen vermogen, de 
mogelijkheden ten aanzien van additionele gelden 
en het feit dat met de interesse in het werk van 
Marjolijn we ons geen zorgen hoeven maken 

over afname (publieksinkomsten), zijn we ervan 
overtuigd dat we de financiën goed op orde 
houden deze kunstenplanperiode.
 
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de stichting bedraagt op 
31 december € 156.080,-
 
Er is feitelijk meer uitgegeven dan beoogt dit jaar, 
zoals we hierboven aangeven, maar in het grotere 
geheel worden de kosten dit jaar gedekt door de 
subsidie van Fonds Podiumkunsten, Covidsteun 
2021 en de directe opbrengsten van 2021.
 
Zoals we in bestuur verslag 2020 al schreven, 
dient het eigen vermogen, naast een noodzakelijke 
buffer in (voorlopig voortdurende) onzekere 
tijden, eveneens ter aanvulling van onze (lopende) 
projecten.
 
-Met de telkens verder ontplooiende artistieke 
wensen bij de Nacht-Wacht, zijn wij gebaat bij 
financiële ruimte. Deze financiële armslag geeft 
ons de mogelijkheid in te spelen op actuele 
ontwikkelingen, wat naadloos aansluit bij de 
ingediende plannen deze kunstenplanperiode, met 
name in de onderzoeksjaren. In een onderzoeksjaar 
is de werking meer grillig dan bij het produceren 
van een reguliere theatervoorstelling; het is een 
zegen dat we in het werken niet direct worden 
gelimiteerd door een beperkt budget.
 
-Voor de Nacht-Wacht zijn wij van plan om in 2022 
te investeren in een dertigtal koptelefoons met 
zender, alsook opnameapparatuur om zelf audio op 
te kunnen nemen en te monteren. Hiermee doen 
we een investering op voorhand, die uiteindelijk 
goedkoper is dan het steeds opnieuw inhuren van 
deze apparatuur. Aanschaf € 6.000,-.
 
-Daarnaast houden we rekening met € 30.000,-. 
reserve ten behoeve van een mogelijke afronding 
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van de stichting na dit kunstenplan mochten wij 
onverwacht niet meer gesubsidieerd worden.
 
-Stichting Marjolijn reserveert een bedrag van  
€ 10.000,- per jaar om de projecten in 2021-2024 
te financieren. Deze bijdrage loopt verder gewoon 
mee in de begroting.

-Rachida Lamrabet ontvangt in 2022 nog  
€ 2.500,- als laatste deel van onze bijdrage aan 
haar theatertekst.
                                                                                                    
Balans
De balans per 31 december 2021 € 223.121,-.
Bij de activa schrijven we een aangeschafte 
lichttafel in 5 jaar af.
Resteert € 28.856,- aan kortlopende vorderingen 
en € 186.623,- aan liquide middelen.
Bij de passiva ons eigen vermogen van € 156.080,-, 
de langlopende schuld FPK voor de laatste termijn 
subsidie, en € 34.015,- aan kortlopende schulden.

Baten
De totale baten in 2021 bedroegen € 219.957.
Namelijk € 59.183,- aan eigen inkomsten en  
€ 160.774,-  via Fonds Podiumkunsten (subsidie  
en covidsteun).

DIRECTE OPBRENGSTEN
Publieksinkomsten
De publieksinkomsten waren met € 46.003 hoger 
ten opzichte van het begrote gemiddelde van
€ 39.000,- .  
Dit resultaat kan grotendeels verklaard worden 
door de grote vraag naar de verkorte voorstellingen 
en lezingen Stadsastronaut en de Nacht-Wacht, en 
door Voyagers.
 
Voyagers hadden we voor het najaar van 2021 
in de grote zaal geboekt; de voorstelling kon die 
schaalvergroting artistiek goed hebben, en zo 
zouden we bij een mogelijk aangepaste capaciteit 
door corona, toch wat publiek kunnen ontvangen.
Het liep anders: we mochten de eerste  
6 voorstellingen op volledige grote zaal capaciteit 
spelen (met garanties van gemiddeld € 3500,-), een 
onverwacht (financieel) genoegen in deze periode.
Halverwege de tournee kwam er toch een 
lockdown.  
Het resulteerde alsnog in € 27.583,- 
publieksinkomsten/ compensatie annulering. 
Weliswaar € 12.417,- minder dan in eerste instantie 
begroot, maar we hadden rekening gehouden met 
een financiële tegenvaller.
 

KAN EEN MENS JALOERS ZIJN OP EEN 
TELESCOOP? IK VOEL IETS VAN AFGUNST. 

DAG EN NACHT DE RUIMTE IN TUREN  
KLINKT ALS DE IDEALE REMEDIE TEGEN  

DE BENAUWDHEID DIE IK VOEL.
Uit: In lichtjaren heeft niemand haast
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Marjolijn werd dit jaar veelvuldig gevraagd voor 
de verkorte voorstellingen en lezingen van 
Stadsastronaut en de Nacht-Wacht, dat leverde  
€ 14.868,- aan baten op.
 
De Nacht- Wacht genereert door de lage capaciteit 
van 15-20 personen per keer natuurlijk weinig 
inkomsten, maar dat is inherent aan dit project.
 
Baten coproducties
De baten coproducties bedroeg in 2021: € 5.000,- 
van over het IJ festival voor de Nacht-Wacht.
Dat we daarmee onder de begrote € 23.750,- 
blijven was voorzien. Dit gemiddelde bedrag is 
voornamelijk gebaseerd op de samenwerking 
met het Nationale Theater later in deze  
kunstenplanperiode.
 
Overige inkomsten
De € 8.180,- overige inkomsten betreft een 
externe schrijfopdracht, auteursrechten op de 
voorstellingen en bijdragen van theaters aan de PR-
campagne voor Voyagers.
 
Covid 2021 steun
Mede door het doorbetalen van de bij de projecten 
betrokken zzp’ers hebben wij de ontvangen 
covidsteun volledig besteed in 2021.
 
Additionele gelden
In 2021 hebben wij geen aanvragen gedaan bij 
private of particuliere fondsen.
Voor ons waren die bijdragen dit jaar niet nodig, 
dus wij vonden het niet meer dan logisch de 
weg naar additionele gelden vrij te houden voor 
gezelschappen die een bijdrage nu meer nodig 
hebben dan wij. Dit heeft uiteraard consequenties 
voor onze financieringsmix en de verhouding 
tussen eigen inkomsten en bijdrage FPK, maar dat 
lijkt ons in deze tijden niet van belang.

Eigen inkomsten quote
nvt 
 
Lasten
Totale lasten 2021: € 225.807,- (begroting 21-24  
€ 222.750,-)

De activiteitenlasten personeel vallen €19.538,- 
hoger uit. Dat komt uiteraard door de reprise van 
Voyagers en het aangepaste plan van de Nacht-
Wacht. Bovendien tellen we 51 activiteiten in 2021, 
waar we zo’n 31 gemiddeld per jaar inschatten.
 
Beheerlasten
Dat we in 2021 € 39.871,- uitgaven aan 
beheerlasten in plaats van de begrote € 47.500,- , 
een verschil van € 7.629,- komt enerzijds door het 
wegvallen van accountantskosten voor de controle 
op de jaarrekening, anderzijds door het uitblijven 
van een gereserveerd budget: PR algemeen. We 
zagen dit (corona)jaar geen mogelijkheid om dit 
budget zinnig te besteden.
 
ACTIVITEITENLASTEN
Personeel
Marjolijn van Heemstra ontvangt als artistiek leider 
een bedrag per jaar van € 7.500,- hiernaast wordt 
haar honorarium op de desbetreffende activiteiten 
vergoed.
Assistent Anne Kuit (onder research/dramaturgie) 
kwam in 2021 op totaal € 13.280,-.
Haar rol en daarmee haar tijdinvestering groeit in 
de organisatie.
Researcher/medemaker Najat Kaddour op de 
Nacht-Wacht ontving dit jaar een bedrag van  
€ 8.648,-.
Rachida Lamrabet, die van ons een schrijfopdracht 
kreeg, factureerde het derde deel van haar 
honorarium.
Personeel van de tournee Stadsastronaut (die 
in het geheel niet doorging) en de medewerkers 
aan de tournee van Voyagers (die gedeeltelijk 
geannuleerd werd) werden zoals vermeld naar 
afspraak uitbetaald.
  

BESTUURSVERSLAG
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Materieel
Totaal € 39.647,- aan lasten op de activiteiten 
dit jaar. Naast het realiseren van de tournee van 
Voyagers en de speelperiode van de Nacht-Wacht, 
huren we de aankomende jaren een kantoor voor 
de Nacht-Wacht in de Tolhuistuin waar vergaderd 
wordt en onze materialen worden opgeslagen.
De kosten voor marketing bedroegen €12.647,- 
grotendeels besteed aan voorstellingen die 
uiteindelijk niet gezien werden.
 
Liquiditeit
Op onze bankrekening stond eind 2021 een bedrag 
van € 186.623,-.
 
Solvabiliteit
De solvabiliteit is in 2021 met een eigen vermogen 
van € 156.080,- in goede gezondheid.
 
Vooruitzicht financiën 2022
In 2022 organiseren we een tiental wandelingen in 
Amsterdam, maar ontwikkelen we ook wandelingen 
buiten de standplaats: in Zeeland op het festival, op 
Explore the North in Leeuwarden, voor Parktheater 
Eindhoven etc. En dit jaar start onze samenwerking 
met Artis m.b.t. een darkfestival. 
Wij verwachten - op dit moment - op een 
exploitatieresultaat van € -1.453,- uit te komen, 
waarmee ons eigen vermogen rond hetzelfde 
bedrag als 2021 blijft staan, verwachting 
€ 154.000,-. 
Door onze meer flexibele werking, blijft ook onze 
begroting wat meer in beweging dan in een meer 
reguliere werkpraktijk, dus bovenstaande cijfers 
representeren de huidige verwachting.
In ieder geval wordt er ook in 2022 € 30.000,- 
gereserveerd als risicoreserve en 3x € 10.000,- 
reservering/eigen bijdrage algemeen.
De rest gaan we goed kunnen gebruiken 
in de jaren 2023 en 2024 waarin we zowel 
wandelingen organiseren als (mogelijk) twee 
theatervoorstellingen produceren. 
Bovendien weten we niet wat corona nog voor ons 
werk gaat betekenen in de komende jaren.
 
SWOT Financieel
We richten ons in deze alinea op de beschouwing 
van ons werk en de organisatie op financieel 

economisch vlak. In het inhoudelijk verslag 
reflecteren we op het artistieke gedeelte.
 
Sterke kanten en kansen van onze organisatie en 
ons werk, in het licht van financiën:
De stichting staat er financieel goed voor. We 
hebben een ruim eigen vermogen wat genoeg 
ruimte geeft om financiële tegenvallers op te 
vangen.
 
We zijn een aantrekkelijke partner door de (brede) 
inhoud van ons werk. Omdat we in verschillende 
domeinen opereren, zijn we in principe meer 
subsidiabel. We kunnen bijvoorbeeld ook meer 
maatschappelijke of ecologische fondsen 
aanschrijven.
 
Omdat wij podium zien als meer dan het toneel 
waarop je een voorstelling speelt, zijn wij meer 
flexibel omdat we op meer plekken presenteren, 
en kunnen wij zo vanuit verschillende kanten onze 
inkomsten genereren.
 
Zwakke kanten en bedreigingen van onze 
organisatie en ons werk, in het licht van financiën:
Doordat de organisatie in de kern bestaat uit 
parttime freelancers, kunnen we (financieel) soms 
niet alles uit de stichting halen.
 
In financieel opzicht zijn de projecten waar de 
capaciteit zo’n 20 personen is (de Nacht-Wacht), 
relatief kostbaar. Hoe vaker we een bestaand 
concept kunnen herhalen, hoe meer rendabel het 
wordt, maar de verhouding baten en lasten is bij 
deze projecten wat uit evenwicht. Artistiek zijn deze 
projecten precies wat we willen maken, dus we 
blijven de balans zoeken, bijvoorbeeld door, indien 
mogelijk, meerdere wandelingen op een avond te 
plannen.
 
De ontwikkeling van corona en de daarmee 
samenhangende mogelijke gevolgen voor het 
verlies van baten en doorlopende lasten is 
natuurlijk een belangrijke dreiging.
 
Maar ook in het positieve geval dat de theaters niet 
opnieuw dicht hoeven, is de schade voor de sector 
ten aanzien van publiek enorm.  

BESTUURSVERSLAG
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BESTUURSVERSLAG

Amsterdam, 7 april 2021
 
Akkoord namens het bestuur van Stichting Marjolijn van Heemstra, 
en namens Marjolijn van Heemstra en Saskia Heerkens,

Lex Bohlmeijer 
Algemeen lid

Het komt zoetjesaan wel weer op gang, maar het 
zal nog lang een wankel evenwicht zijn. Dat heeft 
en gaat dan ook verder invloed hebben op de 
publieksinkomsten en daarmee de financiering  
van ons werk.
Tot nu toe werd er gecompenseerd door het 
Fonds en/of konden de theaters soms pre corona 
bedragen betalen, maar als de sector zo wankel 
blijft voor publiek, dan bestaat de kans dat de 
garanties/uitkopen mogelijk op langere termijn naar 
beneden bijgesteld worden om de theaters niet 
failliet te laten gaan, wat dan helemaal niet meer 
in verhouding staat tot de kosten van produceren 
door de gezelschappen.

Een andere bedreiging is de druk op de additionele 
gelden in het theater.
Hoewel we onze kansen daarin nog kansrijk 
achten, zijn er steeds minder subsidiënten die 
regulier theaterwerk ondersteunen enerzijds, en 
dus meer groepen die daar gebruik van moeten 
maken anderzijds.
Hoewel we de afgelopen periode deze subsidies 
even hebben kunnen laten, komt er ook voor ons 
weer een periode aan waarin we die subsidies 
nodig hebben om ons werk naar te kunnen maken.

Jaïr Stranders
Secretaris

Samira Ben Messaoud  
Penningmeester

Nicole van Vessum 
Voorzitter
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1. Algemeen

Financiering
Stichting Marjolijn van Heemstra ontvangt voor de periode 2021-2024 een meerjarig subsidie 
van het Fonds Podiumkunsten voor een bedrag van totaal maximaal € 500.000,-.

Voor het jaar 2021 is toegezegd - Brief 165178717/HON/27-07-2020 125.000€         
Bij: Aanvulling 2021 - Brief HPO/HP/165178717/HON/26-11-2020 2.774€             

Totaal werkelijk ontvangen subsidie Fonds Podiumkunsten 2021 160.774€     
(inclusief 2 aanvullende Covid-19 subsidies)

Resultaat
In het verslagjaar is een exploitatietekort ontstaan van 5.850-€         
Begroot was een resultaat van -€                
Nadelig resultaat ten opzichte van de begroting 5.850-€         

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid:

Baten Voordelig Nadelig
Opbrengsten
Directe opbrengsten -€                           13.567€       
Bijdragen uit private middelen -€                           12.500€       
     Totaal eigen inkomsten -€                           26.067€       

Bijdragen en subsidies
Subsidie Fonds Podiumkunsten 35.774€                 -€                 
Overige subsidies uit publieke middelen -€                           12.500€       
     Totaal bijdragen 23.274€                 -€                

Lasten
Beheerslasten: personeelslasten 4.452€                   
Beheerslasten: materiële lasten 3.176€                    -€                
Activiteitenlasten: personeelslasten -€                           19.538€       
Activiteitenlasten: materiële lasten 8.853€                   -€                
Verschil lasten ten opzichte van de begroting 3.057€         

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte v/d begroting 5.850€         
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1. Algemeen

Eigen Vermogen
Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2021 161.930€     
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 160.774€     
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten 59.183€       

381.887€     
Af: Uitgaven 2021 225.807€     
Saldo eigen vermogen per 31 december 2021 156.080€     

Het eigen vermogen wordt als volgt verdeeld
Algemene reserve 156.080€     
Totaal eigen vermogen 156.080€     

Subsidievoorwaarden

Prestatie afspraken.
Aan de subsidietoekenning van het  Fonds Podiumkunsten  2021-2024 in Categorie I
zijn geen prestatienormen verbonden.
De Stichting gaat uit van 124 voorstellingen in 4 jaar. Gemiddeld 31 per jaar.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Voorzitter van Vessum, N.S.
Penningmeester Ben Messaoud, S.
Secretaris Stranders, J.L.
Bestuurslid Bohlmeijer, P.A.
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1. Algemeen

Algemene toelichting en grondslagen

Algemene toelichting
Activiteiten 
Stichting Marjolijn van Heemstra heeft ten doel het opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van nationale
en internationale projecten betreffende de cultuur met name op het gebied van theater, literatuur,
film en televisie en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zins des woords 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting is gevestigd te Amsterdam, Hemonylaan 24 en staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 65602455

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties-zonder winststreven  
van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen en het 
Handboek verantwoording meerjarige activiteitensubsidie 2021-2024 van het Fonds Podiumkunsten. 
Wanneer de Richtlijnen en het Handboek met elkaar strijdig zijn prevaleren de bepalingen uit het 
Handboek.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
De balans is opgesteld na verwerking van het exploitatieresultaat
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor het waarderen van activa en passiva

Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen 
op posten in de balans en functionele exploitatierekening zijn in de jaarrekening genummerd.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa betreffende inventarissen en (licht)apparatuur worden gewaardeerd op 
verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte 
economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 
Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen
De vorderingen  en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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1. Algemeen

Langlopende schuld
Langlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Langlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Kortlopende schuld
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
Dit is meestal de nominale waarde.

3.    Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de verrichte diensten 
alsmede ontvangen subsidies enerzijds en anderzijds de daarmee samenhangende lasten.
De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en subsidies en bijdragen
Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd
op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het 
waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voor zover de hiermee 
samenhangende bestedingen zijn verricht.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben.
Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 
verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte economische levensduur van het actief.

Rentebaten en -lasten
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de betreffende activa en passiva.
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2. BALANS

ACTIVA 31 december 2021 31 december 2020

Vaste activa
Materiele vaste activa 7.641€         9.597€         
1. Totaal vaste activa 7.641€       9.597€         

Vlottende activa
3. Kortlopende vorderingen 28.856€       46.299€       

5. Liquide middelen 186.623€     140.069€     
     Totaal vlottende activa 215.479€   186.368€     

Totaal activa 223.121€   195.965€     

PASSIVA 31 december 2021 31 december 2020

Algemene reserve 156.080€     143.030€     
Bestemmingsreserve Covid -€                 18.900€       
6. Totaal eigen vermogen 156.080€   161.930€     

8. Langlopende schuld 33.025€     -€                 

9. Kortlopende schuld 34.015€     34.035€       

Totaal passiva 223.121€   195.965€     

De balans is opgesteld na verwerking van het exploitatieresultaat.
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3. EXPLOITATIEREKENING 2021
begroting

BATEN 2021 2021-2024 2020

1a. Publieksinkomsten Binnenland 46.003€       39.000€       21.764€       
 - Recette 234€           -€                50€             
 - Uitkoop 25.594€      7.500€        19.451€      
 - Partage 20.175€      31.500€      2.264€        

1b. Publieksinkomsten Buitenland -€                -€                -€                
1   Publieksinkomsten totaal 46.003€       39.000€       21.764€       

 3a.  Baten  Coproducties 5.000€         23.750€       -€                
 3c.  Overige inkomsten 8.180€         10.000€       -€                

3  Overige  directe inkomsten 13.180€       33.750€       -€                

4  Totaal directe opbrengsten (som 1 t/m 3) 59.183€       72.750€       21.764€       

6a Bijdragen particulieren inclusief vrienden -€                -€                500€           
6c Bijdragen private fondsen -€                12.500€      -€                

6  Overige bijdragen uit private middelen -€                12.500€       500€            

7  Totaal eigen inkomsten 59.183€       85.250€       22.264€       

8  Meerjarig subsidie Fonds Podiumkunsten 160.774€     125.000€     180.152€     
12 Overige bijdragen uit publieke middelen -€                12.500€       -€                
13  Totaal  publieke subsidies en bijdragen 160.774€     137.500€     180.152€     

14  Totale baten 219.957€     222.750€     202.416€     



8

3. EXPLOITATIEREKENING 2021
begroting

LASTEN 2021 2021-2024 2020

1  Beheerslasten personeel 31.548€       36.000€       27.623€       
2  Beheerslasten materieel 8.324€         11.500€       12.075€       
3 Totaal beheerslasten 39.871€       47.500€       39.698€       

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 61.113€      85.500€      41.252€      
Activiteitenlasten personeel uitvoering 85.175€      41.250€      19.163€      

4 Activiteitenlasten personeel 146.288€     126.750€     60.415€       

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 3.985€         15.000€       3.212€         
Activiteitenlasten materieel uitvoering 21.061€       15.250€       1.310€         
Marketing 12.647€       16.500€       1.415€         
Afschrijvingen 1.955€         -€                179€            
Educatieve activiteiten -€                1.750€         -€                

5 Activiteitenlasten materieel 39.647€       48.500€       6.116€         

7 Totaal activiteitenlasten 185.935€     175.250€     66.530€       

8 Totale lasten 225.807€     222.750€     106.228€     

9 Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 5.850-€         -€                96.188€       

12 Exploitatieresultaat 5.850-€         -€                96.188€       

Resultaatbestemming
Naar Covid reserve FPK -€             18.900€       
Naar algemene reserve 5.850-€         77.287€       

5.850-€         96.187€       

Personele bezetting
Fte. vast in dienst 0 0 0
Fte. tijdelijk in dienst 0 0 0
Fte. inhuur 2,65 2,2 1,3
Totaal Fte. personele bezetting 2,65 2,2 1,3
Aantal vrijwilligers 0 0 0
Fte. Vrijwilligers 0 0 0
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4. TOELICHTING OP DE BALANS 

ACTIVA 31 december 2021 31 december 2020

1. Materiele vaste activa geluids-en
lichtapparatuur

Aanschafwaarde 9.777€              
Cumulatieve afschrijving tot begin boekjaar -180€                
Boekwaarde 1 jan 9.597€              

Aanschafwaarde 9.777€              
Cumulatieve afschrijving -2.136€             
Boekwaarde 31 dec 7.641€              

3. Kortlopende vorderingen

Debiteuren
Saldo conform sub administratie debiteuren 9.673€    -€                 

Overige kortlopende vorderingen
Te factureren opbrengsten 9.060€    35.373€            
BTW Q4 2021 9.498€     9.112€              
Suppletie 2021 487€        -€                      
Vooruitbetaalde kosten 139€        1.814€              
     Totaal overige kortlopende vorderingen 28.856€        46.299€        

     Totaal kortlopende vorderingen 28.856€        46.299€        

5. Liquide middelen

Triodosbank - betaalrekening 186.623€      140.068€      
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4. TOELICHTING OP DE BALANS 

PASSIVA 31 december 2021 31 december 2020

6. Eigen vermogen
Algemene reserve

01-jan 143.030€      65.743€        
toevoeging resultaat -5.850€        77.287€        

toevoeging Covid reserve 18.900€        -€                 
31-dec 156.080€      143.030€      

Bestemmingrserve Covid*
01-jan 18.900€        -€                 

naar eigen vermogen -18.900€      18.900€        
31-dec -€                 18.900€        

* Deze reserve wordt o.a. ingezet voor een schrijfopdracht aan Rachida Lambaret die door de pandemie
getroffen is in haar werk en ter dekking van de tegenvallende inkomsten tgv Corona van de productie
Stadsastronaut en Voyagers.

Totaal eigen vermogen 156.080€      161.930€      

8. Langlopende schuld
Fonds Podiumkunsten 33.025€        -€                 

9. Kortlopende schuld

Crediteuren
Saldo conform sub administratie 16.759€        3.815€          

Overige kortlopende schulden
Te betalen kosten 16.147€   30.220€            
Loonbelasting 1.109€     -€                      

17.256€        30.220€        

     Totaal kortlopende schulden 34.015€        34.035€        



11

5. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

2021 2020

Baten
1a. Publieksinkomsten binnenland 46.003€    21.764€    
 - Recette 234€        50€          
 - Uitkoop 25.594€   19.451€   
 - Partage 20.175€   2.264€     

1 Publieksinkomsten Totaal 46.003€      21.764€      

3a. Baten coproducties 5.000€     -€             
3b. Overige inkomsten 8.180€     -€             

3 Overige Directe inkomsten 13.180€      -€                

4 Totaal Directe Opbrengsten 59.183€      21.764€      

6a. Bijdragen particulieren inclusief vrienden -€             500€         
6 Overige bijdragen uit private middelen -€                500€           

7 Totaal eigen inkomsten 59.183€      22.264€      

8 Meerjarig subsidie Fonds Podiumkunsten* 160.774€   180.152€   
*Deel aanvullende Covid-subsidie FPK hierin 25.900€   23.900€   

12 Overige bijdragen uit publieke middelen -€               -€                

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 160.774€    180.152€    

14 Totaal baten 219.957€    202.416€    
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5. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021 2020

Beheerslasten personeel
Honoraria Zakelijke leiding 25.500€   23.000€    
Honoraria administratie 6.048€     4.623€      
Totaal beheerslasten personeel 31.548€      27.623€      

Beheerslasten materieel
Huisvesting
Huur 3.500€     3.000€      
Huur opslag 551€        -€             

4.051€        3.000€        

Kantoor- en algemene bedrijfslasten
Kantoormateriaal 469€        147€         
Telefoon 1.000€     551€         
Verzekeringen 695€        695€         
Abonnementen -€             92€           
Accountantskosten -€             3.789€      
Vergaderkosten 128€        466€         
Reis- en verblijfkosten 239€        128€         
Bankkosten 1.108€     457€         
Overige algemene bedrijfskosten 635€        2.750€      

4.273€        9.075€        

2 Totale beheerslasten materieel 8.324€        12.075€      

3 Totale beheerslasten 39.871€      39.698€      
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5. TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING 2021 2020

Activiteitenlasten personeel
Voorbereiding
Artistiek personeel
artistiek leider 7.500€     -€             
Research/dramaturgie 21.928€   15.554€    
Schrijvers 7.500€     11.500€    
Muziekontwerp 1.900€     -€             

38.828€      27.054€      

Uitvoerend personeel
Uitvoerend personeel 20.930€   13.500€    
Technisch personeel -€             309€         

20.930€      13.809€      

Overig personeel
Overig personeel 1.355€     390€         

1.355€        390€           

Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding 61.113€      41.252€      

Activiteitenlasten personeel
Uitvoering
Uitvoerend personeel
Uitvoerend personeel 51.728€   17.118€    
Technisch personeel 18.782€   1.595€      

70.510€      18.713€      
Overig personeel
Publiciteit 11.795€   200€         
Productie 2.870€     250€         

14.665€      450€           

Activiteitenlasten personeel uitvoerend 85.175€      19.163€      
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5. TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING 2021 2020

Activiteitenlasten materieel 
Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Huur repetitieruimte 2.000€     -€             
Dramaturgie -€             38€           
Decor 238€        -€             
Kostuums 400€        -€             
Rekwisieten 135€        -€             
Geluid 216€        -€             
reiskosten 178€        1.988€      
Verblijfkosten 246€        187€         
Sejours 487€        813€         
Transport / vervoer decors 17€          13€           
Techniekkosten 66€          -€             
Overige voorbereidingskosten -€             174€         
Totaal materieel voorbereiding 3.985€        3.213€        

Activiteitenlasten materieel uitvoering
Zaalhuur 2.000€     -€             
Impresariaat 8.837€     100€         
Decor 300€        -€             
Kostuums 109€        -€             
Grime 104€        -€             
Geluid 3.551€     -€             
Licht 924€        -€             
reiskosten 779€        693€         
Sejours 850€        80€           
Transport / vervoer decors 2.927€     130€         
Techniekkosten 263€        246€         
Overige voorbereidingskosten 417€        61€           
Totaal materieel uitvoering 21.061€      1.310€        
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5. TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING 2021 2020

Marketing / publiciteit
Affiches / folders 3.165€     -€             
Foto's, video 1.330€     750€         
Advertenties 5.020€     100€         
Reclame 1.733€     -€             
Porti 133€        -€             
Website 984€        275€         
Vormgeving en fotografie -€             290€         
Overige marketingkosten 281€        -€             

12.647€      1.415€        

Afschrijvingen
Afschrijving geluidsappparatuur 98€          25€           
Afschrijving lichtapparatuur 1.857€     155€         

1.955€        179€           

5. Totaal Activiteitenlasten materieel 39.647€      6.116€        

Bestuur van Stichting Marjolijn Heemstra:

Voorzitter van Vessum, N.S.

Penningmeester Ben Messaoud, S.

Secretaris Stranders, J.L.

Bestuurslid Bohlmeijer, P.A.
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6. PRESTATIEVERANTWOORDING 2021

Huidig 
boekjaar Begroting Vorig boekjaar

1a) Producties
Nieuwe producties 2 2 0
Reprises producties 1 1 1
Waarvan coproducties 1 2 1
Reprises coproducties 1 0 0
Totaal aantal producties 5 5 2

1b) Bezoekers per categorie producties
Bij Nieuwe producties 1173 0
Bij Reprises producties 0 740
Bij Nieuwe coproducties 260 854
Bij Reprises coproducties 632 0

2.065 14.450 1.594

3) Regionale spreiding van voorstellingen
 - Noord 3 3 0
 - Oost 5 4 2
 - Midden 1 2 2
 - West 5 3 0
 - Zuid 5 3 1
 - Amsterdam 21 8 6
 - Rotterdam 1 1 8
 - Den Haag 2 5 0
 - Utrecht 5 2 3
 - Buitenland 3 0 0
 - Uivoering alleen online 0 0 2

Totaal 51 31 24
Waarvan in de standplaats 21 8 6
Waarvan schoolvoorstellingen 0 0 0

4) Regionale spreiding van bezoekers
 - Noord 121
 - Oost 30 112
 - Midden 0 202
 - West 416 0
 - Zuid 158 79
 - Amsterdam 787 0
 - Rotterdam 0 239
 - Den Haag 0 0
 - Utrecht 483 312
 - Buitenland 70 650
 - Uivoering alleen online 0 0
Totaal 2065 14450 1594
Waarvan in de standplaats 787
Waarvan schoolvoorstellingen 0

5) Aanvullende gegevens bezoekers
Reguliere voorstellingen 2.065 14.450 1.594
Schoolvoorstellingen 0 0 0
Totaal bezoekers 2.065 14.450 1.594

Waarvan betalend 1951 13.130 1457
Waarvan niet betalend 114 1320 137

6) Overige gegevens activiteiten
Educatieve activiteiten 0 3 0
Ballet- en operabegeleiding 0 0 0
Inleidingen 0 0 0
Anders/Overige (toe te lichtn in verslag) 0 4
Totalen 0 3 4
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7. SPEELLIJST 2021
Productie Datum uitvoering Plaats Podium

1 Stadsastronaut reprise 15-01-2021 Amsterdam Meervaart
2 Stadsastronaut reprise 04-02-2021 Zoetermeer Stadstheater Zoetermeer
3 Stadsastronaut reprise 12-02-2021 Utrecht Theater Kikker
4 Stadsastronaut reprise 13-02-2021 Utrecht Theater Kikker
5 Stadsastronaut reprise 23-02-2021 Maastricht Theater aan het Vrijthof
6 Stadsastronaut reprise 26-02-2021 Enschede Wilminktheater/Muziekcentrum
7 Stadsastronaut reprise 05-03-2021 Amsterdam Frascati Theater
8 Stadsastronaut reprise 06-03-2021 Amsterdam Frascati Theater
9 Stadsastronaut reprise 13-03-2021 Almere Corrosia
10 Stadsastronaut reprise 25-03-2021 Ede Cultura Ede
11 Stadsastronaut reprise 17-04-2021 Doesburg Gasthuiskerk
12 Stadsastronaut reprise 06-06-2021 Rotterdam Rotterdamse Schouwburg
13 De Nacht-Wacht (op over het IJ festival) 09-07-2021 Amsterdam Over het IJ Festival 
14 De Nacht-Wacht (op over het IJ festival) 09-07-2021 Amsterdam Over het IJ Festival 
15 De Nacht-Wacht (op over het IJ festival) 10-07-2021 Amsterdam Over het IJ Festival 
16 De Nacht-Wacht (op over het IJ festival) 10-07-2021 Amsterdam Over het IJ Festival 
17 De Nacht-Wacht (op over het IJ festival) 15-07-2021 Amsterdam Over het IJ Festival 
18 De Nacht-Wacht (op over het IJ festival) 15-07-2021 Amsterdam Over het IJ Festival 
19 De Nacht-Wacht (op over het IJ festival) 15-07-2021 Amsterdam Over het IJ Festival 
20 De Nacht-Wacht (op over het IJ festival) 16-07-2021 Amsterdam Over het IJ Festival 
21 De Nacht-Wacht (op over het IJ festival) 16-07-2021 Amsterdam Over het IJ Festival 
22 De Nacht-Wacht (op over het IJ festival) 16-07-2021 Amsterdam Over het IJ Festival 
23 De Nacht-Wacht (op over het IJ festival) 17-07-2021 Amsterdam Over het IJ Festival 
24 De Nacht-Wacht (op over het IJ festival) 17-07-2021 Amsterdam Over het IJ Festival 
25 De Nacht-Wacht (op over het IJ festival) 17-07-2021 Amsterdam Over het IJ Festival 
26 De Nacht-Wacht 14-08-2021 Amsterdam Vliegenbos, Amsterdam Noord
27 Verkorte voorstellingen en lezingen Stadsastronaut en de Nacht-wacht 01-09-2021 Amsterdam Vliegenbos, Amsterdam Noord
28 Verkorte voorstellingen en lezingen Stadsastronaut en de Nacht-wacht 08-09-2021 Loenen Boeddhistisch centrum Maitreya
29 Verkorte voorstellingen en lezingen Stadsastronaut en de Nacht-wacht 10-09-2021 Den Helder Theater De Kampanje
30 Verkorte voorstellingen en lezingen Stadsastronaut en de Nacht-wacht 22-09-2021 Leeuwarden Westerkerk
31 Verkorte voorstellingen en lezingen Stadsastronaut en de Nacht-wacht 25-09-2021 Utrecht Tivoli/Vredenburg
32 Verkorte voorstellingen en lezingen Stadsastronaut en de Nacht-wacht 14-10-2021 Amsterdam Zuiderkerk
33 Verkorte voorstellingen en lezingen Stadsastronaut en de Nacht-wacht 30-10-2021 Utrecht Huis 73
34 Voyagers 04-11-2021 Leeuwarden Stadsschouwburg De Harmonie
35 Voyagers 10-11-2021 Heerlen Parkstad Limburg Theaters
36 Voyagers 16-11-2021 s Hertogenbosch Zaal 1931
37 Verkorte voorstellingen en lezingen Stadsastronaut en de Nacht-wacht 17-11-2021 Kasteel van Brasschaat
38 Voyagers 19-11-2021 Amstelveen Cultuurcentrum Griffioen
39 Verkorte voorstellingen en lezingen Stadsastronaut en de Nacht-wacht 21-11-2021 s Hertogenbosch Huis 73
40 Voyagers 22-11-2021 Amsterdam Stadsschouwburg
41 Voyagers 23-11-2021 Breda Chassé Theater
42 Voyagers 27-11-2021 Alkmaar Theater de Vest
43 Voyagers 29-11-2021 Utrecht Stadsschouwburg Utrecht
44 Voyagers 02-12-2021 s Gravenhage Koninklijke Schouwburg
45 Voyagers 03-12-2021 30 CC, Leuven
46 Voyagers 04-12-2021 Apeldoorn Theater&Congres Orpheus
47 Voyagers 08-12-2021 Amsterdam Meervaart
48 Verkorte voorstellingen en lezingen Stadsastronaut en de Nacht-wacht 10-12-2021 Zou plaatsvinden in Vooruit, Gent
49 Verkorte voorstellingen en lezingen Stadsastronaut en de Nacht-wacht 14-12-2021 s Gravenhage Haagse Hogeschool
50 Verkorte voorstellingen en lezingen Stadsastronaut en de Nacht-wacht 16-12-2021 Amsterdam Serious culture, Krom Boomsloot
51 Verkorte voorstellingen en lezingen Stadsastronaut en de Nacht-wacht 19-12-2021 Bergen aan Zee Vredeskerkje


