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VOORWOORD  

 
 
  
Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening van Theater Oostblok. 
  
Het afgelopen jaar was een bewogen jaar. De voormalige directie, bestaande uit Marijke 
Schermer en Anne Houwing, wist ons theater om te buigen naar een goed podium voor 
(jeugd)theater. Een plek voor de liefhebber, de nieuwkomer en de jeugd uit Amsterdam en 
Oost.  
  
De jaren waarin ze dit voor elkaar kregen markeerden tegelijkertijd ook een van de moeilijkste 
periodes voor de cultuursector in Nederland en de stad Amsterdam. Het afgelopen jaar werd 
nog eens benadrukt dat veel kunstenaars, theatermakers en cultuurinstellingen in zeer krappe 
arbeidsomstandigheden verkeren. Ook Theater Oostblok probeerde, ondanks deze 
omstandigheden, een laagdrempelige plek te blijven van goede kwaliteit en te programmeren 
voor een breed publiek. 
De afgelopen twee jaar werd toegewerkt naar een groeimodel om stadsdeel Oost te voorzien 
van een groter theaterpodium die de 160.000 bewoners meer dan waard zijn. De tijd bleek er 
nog niet rijp voor en Marijke Schermer en Anne Houwing besloten noodgedwongen hun 
directiefunctie aan het einde van het jaar over te dragen. 
  
Theater Oostblok is en blijft een springplank voor talent, voor jong en oud. Een inspirerende 
en vormende plek voor kinderen en jeugd die nog een hele toekomst voor zich hebben. In ons 
jaarverslag leest u hoe we aandacht blijven geven aan ons belangrijkste speerpunt 
jeugdtheater, aangevuld met theater voor een kleine zaal in Amsterdam. We hopen dat in de 
komende periode van economische bloei er weer meer investeringen mogelijk zijn voor de 
cultuursector die dit meer dan verdient. 
Ook het aankomende jaar werken we samen met onze partners aan een prettig theaterhuis 
voor Oost en de stad en blijven we werken aan verbetering van aanbod, de werkvloer en een 
verbreding van ons publiek. 
  
 
 
 
Namens mijn team, 
  

      

     
         
 
Berith Danse                                                                        Jorn Matena  
Directeur Oostblok                                                              Voorzitter bestuur 
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1. TERUGBLIK 

Begin 2017 namen wij ons het volgende voor: “Geheel tegen Oostbloks wens in, maar onvermijdelijk is 

een tijdelijke beperking van de omvang van de programmering. In 2017 zal Theater Oostblok haar focus 

gedeeltelijk moet verleggen naar een lobby voor het behoud van de exploitatiesubsidie en de verhuizing 

van het theater naar een grotere bestemming. Een stap die Theater Oostblok in haar programmering 

wilde maken is het borgen van diversiteit. Theater Oostblok stelt zichzelf dan ook ten doel om in 2017 

in haar programmering de demografische samenstelling van Oost beter te representeren.” 

 

In 2017 liep het een en ander anders dan gewenst was en werd besloten tot veranderende maatregelen 

voor 2018. We gaan uitgebreid in op de gebeurtenissen en programmering van 2017.  

 

 

2. MISSIE & VISIE 

Theater Oostblok is hét theaterpodium van Amsterdam Oost en het enige podium in Oost dat in een 

consequent ritme professionele theater- en dansvoorstellingen programmeert voor kinderen en 

volwassenen.  

Theater Oostblok vindt het belangrijk dat er in elke samenleving expressievormen zijn die de 

verbeelding voeden, het perspectief op de wereld en introspectie naar onszelf vergroten, dialoog 

aanjagen ten behoeve van het eeuwig proces van democratisering van de maatschappij. De 

(podium)kunsten zijn bij uitstek een geschikte kunstvorm hiervoor. Met mensen van vlees en bloed die 

live een verhaal vertellen, een nieuwe of andere blik op de werkelijkheid geven. Bovendien mogen we 

even onze telefoon en wifi uitzetten. Een groot goed in 2018.  

Theater Oostblok is in Amsterdam Oost aanjager van deze behoeften; als podium van mooie 

voorstellingen maar ook als partner van bijvoorbeeld educatie-instellingen de Rode Loper op School en 

community art-maker Stichting Moving Arts.  

 

De afgelopen jaren lag de focus van Theater Oostblok op het ontwikkelen van een helder profiel, het 

verbeteren van de reputatie van het theater en de versterking van de kwaliteit van de aangeboden 

programma’s. Hiervoor moest er ook worden gereorganiseerd en financieel gekrompen worden. Toen 

al deze zaken op orde waren werd het de belangrijkste ambitie voor de komende jaren om de ondertitel 

Podium van Oost meer te gelde te maken: meer, nieuw en breder publiek trekken en ruimere 

bekendheid verkrijgen in Amsterdam en Oost.  

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

3. ONS PROFIEL 

Theater Oostblok is het podium van Amsterdam Oost. Een podium dat jaarlijks +/- 120 voorstellingen 

presenteert, in huis (Sajetplein) en op locatie. Theater Oostblok richt zich op nieuw én ervaren 

theaterpubliek en programmeert theater, jeugdtheater en locatietheater. Als stadsdeeltheater 

ondersteunt en faciliteert Theater Oostblok ook lokale groepen en projecten met middelen en 

mankracht.  

Als podium in Amsterdam Oost (126.000 inwoners) is Theater Oostblok uniek. Met ons profiel en 

programma begeven we ons in een ander segment dan andere podia in Oost zoals Theatraal IJburg en 

het Badhuistheater. Theater Oostblok kan vanuit dit perspectief beter vergeleken worden met theaters 

in de verschillende stadsdelen, zoals Podium Mozaïek (West), Stadstheater (Zuid), Tolhuistuin (Noord) 

en Bijlmerpark Theater (Zuidoost).  

Theater Oostblok presenteert voorstellingen in huis op het Sajetplein en op diverse en uiteenlopende 

locaties in het stadsdeel. Programmeren op locatie maakt spreiding over het stadsdeel mogelijk en geeft 

Theater Oostblok de kans een groter en breder publiek bereiken. Daarnaast vergroot zij door deze 

manier van werken de capaciteit van haar zaal. In 2017 programmeerden we bijvoorbeeld in het 

Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) tijdens TF Jong de jeugdvoorstelling ‘Dit is Geen Theater’ van 

BonteHond.  

In hetzelfde jaar wilden we gefocust toewerken naar onze ambitie voor een Cultuurhuis met een 

noodzakelijke capaciteitsvergroting, en een verhuizing naar een grotere locatie dieper in Oost.  
 

 

 



	

 

 

4. PROGRAMMA 

“De motor achter de aard van ons programma en de wijze waarop het programma wordt aangeboden 

is het willen brengen van kwalitatief goede voorstellingen en het bereik van nieuw publiek. Ons doel is 

om 120 voorstellingen te brengen bestaande uit drie pijlers, te weten jeugdtheater, theater en -dans 

voor volwassenen en locatietheater. Op het terrein van  kunsteducatie neemt Theater Oostblok zich 

voor om de theaterlessen uit te breiden en zich verder te ontwikkelen als aanbieder van 

schoolvoorstellingen voor primair en voorgezet onderwijs.” [Uit ons beleidsplan 2017]   
 

Hoe gingen we te werk? Met ingang van kalenderjaar 2017 kiest Theater Oostblok jaarlijks drie thema's 

als vertrekpunt voor de samenstelling van haar programmering. Drie grote en voor Oost actuele thema's, 

die het team van programmeurs koos aan de hand van gesprekken met sleutelfiguren/inwoners uit Oost. 

Door thema’s te kiezen die brandpunten vormen in een doorsnee van ons stadsdeel hoopten we meer 

te resoneren op een bredere groep van geestverwanten uit verschillende culturen en achtergronden.  

 

Een eerste oriëntatie op actuele thema's voor 2017 brachten de volgende onderwerpen naar voren:  

 

I. Normaal zijn (discriminatie, genderfluidity, etniciteit) 

II. Erbij horen (pleur op, ieder1, vluchtelingen)   

III. Realiteitszin (wat is echt en wat is niet echt, beeldvorming, consumeren en schuld) 

 

We werkten een jaar lang vanuit een drietal thema’s en creëerde in Theater Oostblok de mogelijkheid 

om gedurende het jaar samen te werken met diverse lokale sociaal en maatschappelijke partners. Sinds 

een aantal jaren werkt Theater Oostblok met vergelijkbare partners; een succesvolle en waardevolle 

maar óók arbeidsintensieve vorm van samenwerking, vanwege de tijd die erin geïnvesteerd wordt voor 

goede communicatie en afstemming met elkaar.  

Voor de lange termijn zorgden we voor meer balans in de investering van tijd versus het effect van dit 

beleid. Waar de afgelopen jaren een specifieke focus lag op een verbetering van de kwaliteit de 

programmering begonnen we in 2017 meer focus te leggen op de ontwikkeling van een divers en goed 

programma waarin bezoekers met verschillende culturele achtergronden hun wereld en behoeften 

verbeeld zien.  

We geven hier verslag van hoe we de programmalijn uitvoerden in 2017.  

 

Met de programmalijn Alle Windrichtingen Oost (AWO) is gewerkt aan een volwassenenprogrammering 

met meer culturele diversiteit. Makers zoals Soufiane Moussouli, maar ook diversiteit in disciplines zoals 

de schrijfster Nhung Dam, mimeperformer Senna Gourdou en spoken word-artiesten Veronique Efomi 

en Babs Gons.  

Theater Oostblok heeft wederom een samenwerking met verschillende succesvolle theaterfestivals 

uitgevoerd:  Amsterdam Fringe Festival,  Theaterfestival Jong, 2TurvenHoog Festival en Theater na de 

Dam. Oostblok Bevrijdingsfestival was een eigen buurtinitiatief in samenwerking met de buren HVO 

Querido, MK 24, Resto van Harte, de buurtbewoners, 4en5mei comité, theatercollectief Er was eens in 

Oost…, HvA tweedejaars dansopleiding, stagiaires van het Pieter Nieuwland College en vrijwilligers.  



	

 

5. JEUGDTHEATER 

 Theater Oostblok is de enige consequente aanbieder van jeugdtheater- en jeugddansvoorstellingen in 

Amsterdam Oost. Vanuit de wens om er voor alle kinderen uit Oost te zijn en een zo groot mogelijk deel 

van hen te bereiken biedt Theater Oostblok een divers programma: een mix van genres en stijlen; 

toegankelijke en meer uitdagende voorstellingen. Het jeugdprogramma kent een consequent ritme met 

maandelijks een peuterochtend op de woensdag, om de week een familievoorstelling (wisselend voor 

1+, 3+, 7+) op de zondag en vakantieprogramma’s in de voorjaars-, herfst en kerstvakantie.  

Het afgelopen jaar hebben wij op de vrijdagavond en de zaterdagmiddag geprogrammeerd. Door meer 

focus te creëren op de randprogrammering (eten, drinken, disco in foyer, workshops) hebben wij een 

publiek kunnen bereiken op de zaterdag; een dag die voorheen nog niet geprogrammeerd werd als 

jeugdvoorstellingsdag.  

 

In de samenstelling van het programma werd meer gekozen voor voorstellingen van nieuwe 

gezelschappen, gezelschappen die de stap naar de grote zaal (nog) niet gemaakt hebben en kleine 

zaalvoorstellingen van grote (BIS) gezelschappen.  Een goed voorbeeld van zo’n nieuw gezelschap is 

Hermans Weet Raad met de spelers Tanja de Raad en Canick Hermans, onder leiding van actrice Eva 

van der Gucht, met hun ballenbakvoorstelling ’JUNI’.  Voor aankomend jaar staat de voorstelling ‘Anansi 

Tori’ gepland van de theatermaaksters Yahmani Blackman en Dorothy Blokland.  

 

Het bezoeken van presentatiedagen van Frontaal, Stipproducties, Bureau Bannink, BAM (BonteHond, 

Artemis en Maas theater en dans) en Bureau vanaf 2 zorgen ervoor dat  Theater Oostblok op de hoogte 

is van wat er speelt en wie wat maakt binnen het jeugdtheater. Een greep uit de programmering van 

2017:  

o ‘Eitje’ 3+ van Maas theater en dans 

o ‘Hendrik IV’ 8+ van Sanne Nouws/STIP Producties 

o ‘Walvisjong’ 2+ van Simone de Jong 

o Dansvoorstelling ‘Chap Chap’ 1+  van Makiko Ito   

o Poppentheater ‘De Rattenvanger’ 5+ van Ida van Dril en Michiel Schreuders 

 

De aangevraagde subsidie werd niet in zijn geheel toegekend. Hierdoor hebben we moeten 

improviseren in de jeugdprogrammering. Door de fijne samenwerking met groepen zoals Studio 52nd 

en De Rode Loper op School hebben we wel de beoogde 50 voorstellingen behaald.  

 

6. THEATER 	

Theater Oostblok heeft met de subsidie Alle Windrichtingen Oost ( AWO)  van het AFK een 

programmalijn kunnen uitzetten die diverser van aard is dan voorgaande jaren. We hebben makers met 

een andere culturele achtergrond in huis gehad, omdat Theater Oostblok het belangrijk vindt om andere 

verhalen te horen en de afspiegeling van de bewoners van het stadsdeel ook in de programmering terug 

te zien. Met deze nieuwe voorstellingen trokken we nieuwe publieksgroepen. 

Sommige programmalijnen zijn gesneuveld, omdat deze niet veel bezoekers trokken (De Kretenzers en 

Verse Vis) en niet meer in lijn zijn van wat Theater Oostblok programmeert met Alle Windrichtingen 



	

Oost ( AWO) .   

Mooie voorbeelden binnen de gekozen thematieken waren: 

 

• ‘Burgerlijke schemering’ van Theatergroep ECHO 

 Thema I: Normaal zijn   
Muzikale theatervoorstelling over het schemergebied tussen wat normaal, abnormaal en geniaal is. In 

een tijd waarin iedereen bijzonder en uniek probeert te zijn, vallen de wérkelijk andersdenkenden en 

anders doeners buiten de boot. Met ‘Burgerlijkere Schemering’ breekt tg ECHO een lans voor het 

absurde en het waanzinnige. Want wie bepaalt wat normaal is? En wat is dat “normaal zijn”? Bestaan 

er wel normale mensen?   

 

• ‘De Shakespeare Club’ van Theatergroep De Gemeenschap 

 Thema II: Erbij horen 

In de jaren ‘40 en ’50 van de vorige eeuw was ‘De Shakespeare Club’ een half-clandestiene organisatie 

waar homoseksuelen gelijkgezinden konden ontmoeten. In weldadige afzondering konden ‘anders 

gerichte’ mannen en vrouwen een paar uur lang zijn wie ze wilden zijn. Buiten de deur van het clublokaal 

wachtte weer de wereld met zijn harde wetten. Deze voorloper van het COC inspireert De 

Gemeenschap om een stuk te maken dat gaat over verbondenheid en het verborgene, over het  

bevechten van een identiteit, over solidariteit, conventies en afwijken. 

  

• Theater Na de Dam – regie Jelle Zijlstra met jongeren uit Oost 

Thema I: Normaal zijn 

Jongerenvoorstellingen vormen een wezenlijk onderdeel van Theater Na de Dam. Jongeren verdiepen 

zich samen met theatermakers in de geschiedenis van hun wijk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 

en interviewen ouderen uit de buurt over hun herinneringen. Die gesprekken gebruiken zij als basis voor 

hun voorstelling. Oost, een buurt vol (joodse) geschiedenis, heeft rijke bronnen met verhalen, en is door  

de diverse bevolkingssamenstelling een uiterst relevante plek voor dit project.   



	

 

 

 

• ‘Transit 2’ – regie Ibrahim Mousa  

Thema III: Realiteitszin 

‘Transit 2’ is een politiek en maatschappijkritische voorstelling die een duidelijk en krachtig statement 

maakt over de status van deze wereld. ‘Transit 2’ gaat over Saber, een Nederlands-Palestijnse advocaat 

die zijn zieke vader van Hebron naar Nederland over laat komen voor een hartoperatie. Helaas overleeft 

zijn vader deze operatie niet. Saber wil het lichaam van zijn vader in Hebron begraven, zijn 

geboortegrond, maar de Israëlische Autoriteiten weigeren dit. Een nieuwe wet zegt: 'als je de bezette 

gebieden levend verlaat, mag je alleen levend terugkeren.' Saber zit met een groot dilemma, hij wil de 

laatste wens van zijn vader eren en hem volgens de traditie in zijn geboortegrond begraven maar stuit 

op tegenwerking van de Israëlische Autoriteiten. Hij zit nu vast op het vliegveld en kan geen kant op, 

want Saber’s vader is geen burger meer van het land en Saber weigert het lijk van zijn vader achter te 

laten. In het tweede deel van de voorstelling voegt zijn (Nederlandse) vrouw zich bij Saber en verdiept 

de vraag zich waar Saber zelf thuishoort.   

 

 

7. TALENTONTWIKKELING 

Maandelijks organiseerde Theater Oostblok Verse Vis, een programma waarin drie jonge 

podiumkunstenaars een avond en het podium delen om hun werk te tonen.   

Theater Oostblok was in 2017 ook een podium voor nieuw talent en er werd geregeld werk van net 

afgestudeerde talentvolle theater- en dansmakers gepresenteerd of werk van aanstormende (lokale) 

talenten die buiten de banen van het Kunstvakonderwijs zich tot professionele weten te ontwikkelen.  

Als theater in het stadsdeel zijn wij een ideale plek om jonge makers die documentair of journalistiek 

gemotiveerd zijn en de actuele stedelijke thema’s van onze tijd willen onderzoeken, ruimte te bieden. 

 

In mei gaf Theater Oostblok de vloer twee weken weg aan drie afstuderende regisseurs uit Maastricht 

die hun werk ook in contact brachten met de directe omgeving van het theaters; onze buren in brede 

zin. Dit was een trial van een samenwerking met studenten die we verder uitbreiden. Ook voor 

aankomend jaar willen we samenwerking met studenten voortzetten. Wij hebben contact met PACT 

ROC Amsterdam Zuid om een podium te bieden voor deze studenten. Echter, óók 

actrice/theatermaakster/buurtbewoonster Nhung Dam die met haar debuutroman Duizend vaders de 

theatersolo ‘Ha Ha Happiness’ ontwikkelde, zien we graag terug. ‘Ha Ha Happinesss’ zorgde voor een 

intieme avond met een gemixt publiek met een duidelijke Aziatische achtergrond en 

literatuurliefhebbers. 

 

 

 



	

 
 

8. EDUCATIE 

In Oostblok komt educatie voor in de (jeugd)programmering, in externe verhuur schoolvoorstellingen en 

in de jeugdtheaterlessen die Theater Oostblok geeft. De verbinding van de buurt, de scholen, de 

leerlingen en de leefwereld van deze doelgroep is intensiever geworden, omdat ons theater deze 

doelgroep goed aan zich weet te binden. Kinderen en hun ouders komen regelmatig naar voorstellingen 

van het theater en ook leerlingen van de jeugdtheaterlessen komen allen uit de buurt. Vooral de 

onderwerpen die zij tijdens de lessen behandelen zijn vaak maatschappelijk en educatief van aard. De 

meerderheid van de leerlingen komt van de volgende basisscholen:  

o Aldoende 

o De Kraal  

o Dr. Boekmanschool  

o 5emontessorischool  

o Basisschool Oostelijke Eilanden  

o 8e Montessorischool  

De eindpresentaties zijn georiënteerd op de belevingswereld van de leerlingen en de leerlingen vormen 

een goede adviesgroep voor de jeugdprogrammeur. Deze laat zich inspireren en adviseren door deze 

leeftijdsgroep.  

In een pluricultureel stadsdeel met meer dan 180 nationaliteiten is de rijkdom groot aan verhalen die 

van belang zijn om verteld te worden en gehoord. Voor kinderen en hun ouders in Oost is het een 

verrijking om deze verhalen uit te wisselen door middel van jeugdtheaterlessen, schoolvoorstelling en 

eindpresentaties educatief voor zowel kinderen als volwassenen.  

Kinderdagverblijven van o.a. Partou die bij ons langs komen en op zeer jonge leeftijd al kennis maken 

met theater krijgen korting op een kaartje en op deze drempelverlagende manier krijgen kinderen uit 

Oost al heel jong veel mee van kunst. 



	

Theater Oostblok is al jaren het podium waar De Rode Loper op School (DRLOS) zijn 

schoolvoorstellingen presenteert. DRLOS is een belangrijke samenwerkingspartner waarin we elkaar 

versterken ten behoeve van de opgroeiende kinderen in Amsterdam Oost. In 2017 intensiveerden we 

de programmering voor DRLOS verder. Het aankomende jaar gaan we tijdens de Kinderboekenweek 

ook intensiever samenwerken door programmering met elkaar af te stemmen.   

Een andere belangrijke samenwerkingspartner is Studio 52nd, die met voorstellingen zoals ‘Extreem 

Gelijk’ en ‘Eigen Schuld’ het podium van Oost bestierde. Deze voorstellingen passen erg goed in ons 

theater in stadsdeel Oost.  

 

 

9. SAMENWERKING  

De belangrijkste samenwerkingen op een rij van Theater Oostblok in 2017:  

o We zijn de samenwerkingspartner in Oost voor stads brede organisaties en initiatieven zoals Theater 

na de Dam, Amsterdam Fringe Festival, Theaterfestival Jong, 24H Oost en 2TurvenHoog Festival. 

o We werkten graag samen met De Rode Loper op School als podium voor schoolgaande kinderen en 

Studio 52nd  

o We steunden (semi-)professionele buurtgenoten als Heim/stichting Moving Arts, Schrijvers uit Oost en 

Club Jacco, met ruimtes, en technische uitrusting, in kaartverkoop via ons ticketsysteem en middels 

publicitaire ondersteuning ter versterking van het culturele netwerk in Oost.   

o In de programmering werkten we samen met uiteenlopende lokale organisaties en initiatieven 

zoals Museum tot Zover, de Linnaeus Boekhandel, het Danspaleis, MK24 en de OBA. 

o We werkten samen met maatschappelijke instellingen en bedrijven zoals Dynamo, Stadgenoot, HVO-

Querido, Harriët Tubmanhuis en het AZC Bijlmerbajes.   

o We bereikten kinderen via kinderopvangorganisaties, waaronder kinderdagverblijven van Partou en 

Dynamo. 

o We bereikten jongeren via middelbare school Havo de Hof en basisscholen De BOE, Aldoende, de 

Bataviaschool en de Boekmanschool. 

o We werkten samen met stagiaires van de Hogeschool van Amsterdam CMV en het Pieter Nieuwland 

College. 

o We bereikten jongeren via samen met Stichting NOWHERE en Theatergroep DEGASTEN.   

o We bereikten nieuwe publieksgroepen door op te trekken met De Voedselbank, Samen is het een 

Makkie en Stadspas.   

o We faciliteerden allerhande buurtinitiatieven middels het beschikbaar stellen van de theaterzaal, foyer 

en expertise uit ons team.   

o We verbonden ons met Keti Koti Festival en de  Black Achievement Month. 

 

 

 

 



	

10. TEAM 

Theater Oostblok is een kleine organisatie, met een tweekoppige leiding die naast beleid en strategie 

veel uitvoerend werk doet.  

 

In 2017 vonden een aantal verschuivingen plaats in de samenstelling van het team. In het voorjaar van 

2017 is Anne Houwing, de zakelijk leider, overspannen geraakt en een periode in de ziektewet in 

gegaan.  Als tijdelijke vervanger kwam bestuurslid Marten Oosthoek in het team. Hij ondersteunde 

Marijke Schermer met de zakelijke werkzaamheden. Onze marketingmedewerker Bernice Vreedzaam 

besloot elders te gaan werken; na een aantal maanden kon zij worden vervangen. In september begon 

Annejuul Jans als publicitair- en marketingmedewerker.  

 

Er zijn concrete en strategische grootste plannen gesmeed voor een 5e cultuurhuis waar iedereen 

enthousiast over was. Echter, er kwam geen duidelijk bericht over het wel of niet fuseren van CBK en 

Theater Oostblok door zou gaan. Dit droeg er aan bij dat de koers te onduidelijk en onzeker bleef.  

Daarom heeft het team de focus gelegd op het draaien van de programmering op het Sajetplein zodat 

de directie zich kon buigen over externe ontwikkelingen. Anne Houwing en Marijke Schermer hebben 

in het najaar aangegeven dat zij beiden Theater Oostblok zouden verlaten met steun van het bestuur. 

De reden hiervoor was dat Theater Oostblok bleef kampen met te weinig mankracht, te weinig materiaal 

en een te krappe begroting voor de ambities en intensieve programmering.  

Eind 2017 werd een nieuwe zakelijk en artistiek directeur aangenomen voor 2018 en vertrok bestuurslid 

Marten Oosthoek. Op deze manier hoopt het bestuur en het team ruimte te maken voor bezinning en 

het uitzetten van een nieuwe strategie voor Theater Oostblok. 

 

Het team van Theater Oostblok bestond op 31 december 2017 uit de volgende mensen: 

 

o Artistiek directeur (0.6 fte)    Marijke Schermer 

o Zakelijk directeur (1 fte)      Anne Houwing 

o Bureaumedewerker zaken & verhuur (1 fte)  Sandra Schloss 

o Medewerker marketing en publiciteit (0.6 fte)  Bernice Vreedzaam/  

Annejuul Jans 

o Medewerker jeugdprogrammering en  marketing (0.5 fte) Myrna Versteeg 

o Stagiaire marketing     Frida Krijger 

o Theater technicus (1 fte)    Petyr Veentra 

o Theater technicus (1 fte)    Gert Scheper 

o Horeca service  ( freelance)      Anass el Omri 

o Vormgever ( freelance)     Merei Sandbrink 

o Programmeurs Verse Vis (freelance)    Lilou Dekker en Sandrijn 

Myjer 

 

Een twintigtal vrijwilligers zijn werkzaam bij Theater Oostblok voor bar-, kassa- en 

techniekwerkzaamheden.  

 

Het bestuur kwam in 2017 zeven keer bijeen en bestond op 31-12-2017 uit de volgende personen: 



	

o Marten Oosthoek, voorzitter (advies en zakelijke leiding podiumkunsten)  

o Anne Brink, penningmeester (accountant)   

o Rob Caubo, secretaris (arbeidsrechtadvocaat)  

o Jorn Matena (adviseur &MAES)  

o Marjolijn van Heemstra (theatermaker en schrijfster) 

 

11. PODIUM VOOR OOST 

Een huis – letterlijk en figuurlijk – in het hart van Oost 

 

Theater Oostblok moest zich de afgelopen jaren actief inzetten op het vergaren van structurele 

middelen. Financiering door de centrale stad in de hoedanigheid van Cultuurhuis van Oost (BIS) of het 

Amsterdams Fonds voor de Kunst (twee of vier jaar) waren de twee mogelijke routes.  

De directie heeft veel tijd en energie besteed aan het lobbyen, uitwerken, voorbereiden en indienen van 

de mogelijkheid om in de BIS te komen en daarmee de lang gekoesterde wens te vervullen om te 

kunnen groeien en een serie van werk en arbeidsomstandigheden te verbeteren.  

 

We delen in dit jaarverslag een stukje van deze vurige wens en de dubbele teleurstelling die erop volgde: 

 

Uit de aanvraag:  

De Amsterdamse Kunstraad schreef in zijn advies voor het Kunstenplan 2017-2020 dat hij van mening 

is dat kunst en cultuur de komende jaren meer verspreid moet worden over de gehele stad en zich niet 

alleen moest concentreren in het centrum, en dat kunst en cultuur in de wijk niet meer gezien zou 

moeten worden als aanvulling op de culturele hoofdsom maar als een wezenlijk onderdeel. De raad gaf 

aan - net als de wethouder in haar Hoofdlijnennota Kunst en Cultuur - dat podia in de wijken een 

belangrijke rol vervullen als het gaat om internationalisering, spreiding over de stad, nieuw publiek en 

talentontwikkeling.  

De raad beschreef dat om er te komen tot de ‘meerpolige stad’ die wethouder Ollongren voor ogen 

staat, nog stappen te zetten zijn.  Ook constateerde de Kunstraad dat er een gat was ontstaan in Oost. 

En wie de kaart van Amsterdam bekijkt ziet dat er in Oost inderdaad - zowel in de A-Bis als met de 

verdeling van de meerjarige kunstenplangelden van het AFK een hiaat bestaat. Oost heeft geen 

Cultuurhuis, maar ook geen theaterpodium van formaat. De Kunstraad constateerde dat, en de 

wethouder gaf in eerder genoemde stukken ook aan dat, in de volgende Kunstenplanperiode één van 

de bestaande instellingen zich verder kon ontwikkelen richting een  Cultuurhuis of Podium voor Oost. 

 

Over de drempel of springplank 

Theater Oostblok kan vanuit de ervaring van het programmeren in de wijk de visie en ambitie van de 

wethouder alleen maar onderschrijven. Theater Oostblok trok met haar programma cultuurminnaars, 

maar ook publiek dat nooit in de centrale stad naar de Stadsschouwburg of de Krakeling gaat. We 

bereikten met de schoolvoorstellingen i.s.m. de Rode Loper op School een groot deel van de 

basisschooljeugd van Amsterdam Oost (educatie, diversiteit). 

Theater Oostblok biedt ook een podium aan makers die op de podia van Bellevue en Frascati nog niet 

terecht kunnen en door de spelen in de periferie van het centrum juist door die theaters werden opgepikt.  



	

Theater Oostblok trok de laatste jaren tussen de 13.000 en 15.000 bezoekers/ deelnemers per jaar, een 

groei van de afgelopen jaren die nog lang geen verzadigingspunt bereikt heeft, maar op het Sajetplein 

en de incidentele locatieprogrammering tegen grenzen aanloopt.   

 

 

12. INHOUD OPZET 5E CULTUURHUIS 

Droom 

Theater Oostblok zag een huis voor zich waar kinderen, families, jongeren en volwassenen thuis zijn. 

Waar ervaren cultuurliefhebbers en nieuw publiek zich even welkom voelen. Een plek waar zowel op 

het podium, aan de wanden en in het publiek wordt gezocht naar een representatie van Amsterdam 

Oost: waar families, studenten, jongeren, carrièretijgers, meiden, alleenstaande ouderen, 

statushouders, expats, kunstenaars, homo’s, Hema-allochtonen, hipsters, reizigers zich uitgenodigd 

voelen om niet alleen te komen kijken, maar ook mee te doen. Een huis - letterlijk en figuurlijk - in het 

hart van Oost. 

 

 

 
Opzet  

Het samengaan van Oostblok en het CBK had een nieuwe organisatie tot gevolg moeten hebben - in 

dit stuk verder OOSTBLOCK genoemd - die samen met een of twee huisgenoten de basis zou leggen 

voor het 5e cultuurhuis. De combinatie van beeldende kunst en podiumkunsten zou uniek zijn voor 

Amsterdam en gaf het 5e cultuurhuis een eigen gezicht; een plek waar de disciplines beeldende kunst 

en podiumkunsten vertegenwoordigd zijn en waar in het verlengde van beide disciplines educatie-

activiteiten plaatsvinden. Door samenwerking met elkaar en anderen worden zowel jeugd als jongeren 

en een volwassen publiek bediend en zullen ervaren kunstkijkers als nieuwe kijkers welkom zijn. 



	

Theater Oostblok werkte in de huidige vorm reeds samen met de kleinere collega instellingen in Oost, 

en zou met een grotere zaal en een bundeling van disciplines meer mogelijkheden krijgen om dit verder 

uit te bouwen.  

 

o OOSTBLOCK zou nauw samenwerken met De Rode Loper op School (RLOS) die ook mee intrekken 

in het pand.  

o OOSTBLOCK zou nauw samenwerken met Theatergroep DeGasten die op termijn mogelijk ook mee 

introkken in het pand. 

o OOSTBLOCK werkt structureel en op maat samen met o.a. Studio 52nd, Theatergroep DeGasten, 

Moving Arts Project; Accu, Nowhere, Schrijvers uit Oost.   

 

Het publieksbereik ten opzichte van de huidige situatie zou met de grotere capaciteit, de structurele 

samenwerking met anderen en een centralere ligging verder groeien en tevens een mooie impuls zijn 

geweest voor een enorme verlevendiging van Oostpoort Winkelcentrum. 

Om nog eens te benadrukken dat er nu nog een flinke afstand bestaat tussen Oost en andere 

stadsdelen, zie onderstaand overzicht. Denk daarbij dat Theater Oostblok als enige structureel 

geprogrammeerde podiumkunstinstelling in Oost (met €163.000 exploitatie van de (deel)gemeente en 

gemiddeld € 60.000 aan diverse bijdragen van het AFK) en haar 94 stoelen nu op ruime afstand van de 

rest staat.  

 

Stadsdeel inwonertal Cultuurhuis stoelen budget in euro’s 

Zuid Oost 86.000 Bijlmerpark Theater 162 - 230 (zonder en 

met zijtribunes) 

1.301.223 

Nieuw West 150.000 Meervaart 800 + 260 2.675.638 

West 143.000 Podium Mozaïek 112-300 (zonder en 

met zijtribunes) 

764.638 

Noord 93.000 Tolhuistuin ? 554.785 

Oost 133.000 Oostblok  80-94 163.000 

 

Aangekondigde bezuiniging van stadsdeel Oost  

In een brief van 28 februari 2017 liet het stadsdeel Oost aan ons weten dat er een kans bestond dat ten 

gevolge van de bezuiniging op de begroting voor Kunst en Cultuur van €72.293 mogelijk (een deel van) 

dat bedrag in mindering gebracht zal worden op Theater Oostblok. De aangekondigde verlaging van de 

subsidie aan Oostblok stond haaks op de toekomstplannen, waarover wij met het stadsdeel in de 

afgelopen periode veel bijeenkomsten hadden gehad.  De realisatie van een mooi plan – de inzet op 

samenwerking, verhuizing en schaalvergroting – en dit alles met de gedeelde ambitie om in het 

volgende kunstenplan in Oost een Cultuurhuis te realiseren, zou ernstig in gevaar komen met deze 

bezuinigingen. Als onze subsidie daadwerkelijk met het maximale bedrag van €72.293 verlaagd zou 

worden zou Theater Oostblok op het punt staan om de deuren te sluiten. Het enige professionele theater 

in Amsterdam Oost zou verdwijnen. Een beslissing die een gat zal slaan in Oost, en heel veel mensen 

en kinderen in Oost teleur zou stellen.  



	

 

 

Na een bezwaarprocedure en meerdere gesprekken met het stadsdeel bleef de bezuiniging beperkt tot 

€ 13.000. Maar met het wegvallen van het plan voor een Cultuurhuis in het CBK, de niet gehonoreerde 

vierjarige subsidie van het AFK en de kleine bezuiniging besloten de twee directieleden Marijke 

Schermen en Anne Houwing te stoppen bij Oostblok en hun horizon weer verder te verbreden. 

 

Een resume van de motivatie hiertoe is; 

Voor een organisatie die door eerdere bezuinigingen en het wegvallen van financieringsmogelijkheden 

van andere fondsen en financiers gekrompen is tot een absoluut minimum, is elk bedrag om te 

bezuinigen substantieel en bedreigend. Door bijvoorbeeld niet meer te programmeren maar enkel te 

verhuren, blijft Theater Oostblok weliswaar bestaan, maar verliest het stadsdeel tegelijk het enige 

professionele theater en komt in een later stadium de legitimering van kunst- en cultuursubsidies aan 

Theater Oostblok in gevaar. Tevens verliest Theater Oostblok de geloofwaardigheid als partij voor het 

bestieren van een groter huis. 

In december 2018 kwam een nieuwe leidinggevende uit de sollicitatieprocedure die de ruimte krijgt om 

de aankomende drie jaar opnieuw een opbouw te maken naar de A-Bis van 2021-2024. 

 

13. PR  en MARKETING 

Ons publiek groeide de afgelopen jaren gestaag. Dit jaar is deze groei helaas niet doorgezet; dit komt 

door de vermindering in het aantal programma’s en voorstellingen.  Wel is er in 2017 veel focus geweest 

op het bereiken van nieuwe diverse doelgroepen.  We weten dat het aanspreken van een divers publiek 

ook veel vereist van de medewerker Marketing & PR omdat elke groep zijn eigen kanalen heeft waarop 

hun interesses gecommuniceerd worden.   

 

Bezoekerscijfers 

In 2017 werden 169 avonden actief en passief geprogrammeerd.  Hiervoor kwamen +/- 12000 

bezoekers naar Theater Oostblok toe. Deze voorstellingen zijn onderverdeeld naar de volgende genres 

of publieksgroepen: 

 

o Jeugd theater: 78 

o Volwassen theater: 48 

o Muziektheater: 13 

o Dans: 8 

o Muziek: 1 

o Koor ouderen: 20 

o Literatuurlezing: 1 

o Fringe: 8

 

De drie doelgroepen waar in 2017 op gefocust werd waren:  

o Theaterliefhebbers met gezinnen uit Amsterdam-Oost   

o Nieuw theaterpubliek uit Amsterdam-Oost   

o  Jeugd (en gezin) - Jongeren - Ouderen  

 

De diversiteit van de programmering leende zich erg goed voor een specifiek gerichte promotie per 

voorstelling, om zo nieuw theaterpubliek uit Amsterdam-Oost te bereiken. Een voorbeeld hiervan is 



	

	
	 	 	

	

‘Oldtimers’, een voorstelling over eenzaamheid onder ouderen. Een groot gedeelte van het publiek 

bestond uiteindelijk uit bewoners van senioren woongroepen uit omgeving Oost, die persoonlijk 

uitgenodigd waren.  

 

Verschillende samenwerkingen hadden opnieuw een positief effect op het bereik en de zichtbaarheid, 

van  het theater. Zo was er samenwerking met De Meervaart, Bijlmer Parktheater, Podium Mozaïek, 

Museum tot Zover, Het Danspaleis, Museum Perron Oost, Voedselbank Oost, Moving Arts Project, 

Toneelacademie Maastricht, Mama Cash, Theaterfestival, Amsterdam Fringe Festival, Generale Oost 

uit Arnhem, De Krakeling, De Rode Loper op School en vele anderen. Het ging o.a. over samenwerking 

in publicitaire zin (het attenderen van elkaars achterban) en samenwerking in programmatische zin 

(samen programma’s organiseren). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	

	
	 	 	

	

 

Website 

De ambitie voor een nieuwe website is in 2017 helaas niet gerealiseerd door het feit dat er geen 

overdracht is geweest tussen de vertrekkende en nieuwe marketingmedewerker en dit daardoor even 

stil is komen te liggen. Dit blijft een doel voor 2018. Wel zijn er kleine aanpassingen gemaakt aan de 

huidige website om deze aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Zo is bijvoorbeeld de jeugdpagina 

voorzien van meer beeldmateriaal en de agenda van jeugdvoorstellingen.  

 

Zoals zichtbaar in de onderstaande cijfers is er over het algemeen een kleine daling geweest in het 

aantal websitebezoekers en -bezoeken. Dit is te verklaren vanwege het feit dat er een vermindering is 

geweest in het aantal voorstellingen en programma’s. Wanneer de agenda meer gevuld is, is dit direct 

zichtbaar in het aantal websitebezoekers. Een voorbeeld hiervan is de kerstvoorstelling. Ruim 3.500 

unieke bezoekers kwamen, via verschillende kanalen, terecht op de pagina van de kerstvoorstelling op 

de website; bijna een verdubbeling ten opzichte van 2016.  

 

Een stijging is zichtbaar in het aantal mensen die rechtstreeks onze website weten te vinden én het 

aantal mensen dat via Google Advertenties terechtkomt op oostblok.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

website bezoekers 2016 2017 

Aantal bezoekers 73.575 65.770 

 

website bezoekers uit Amsterdam 2016 2017 

Aantal bezoekers 28.781 25.698 

 

website bezoeken 2016 2017 

bezoek website 92.750 82.524 

bezoek pagina programma 44.498 39.227 

bezoek pagina jeugd 37.557 36.495 

bezoek pagina verhuur 11.754 9.861 

 

 

wijze waarop publiek op de website terecht kwam (percentuele 

verdeling) 

2016 2017 

Rechtstreeks 8,9% 9,8% 

Via Zoekmachine (betaalde) 61,1% 67,6% 

Niet betaalde zoekresultaten 30% 22,6% 



	

	
	 	 	

	

 

Social media 

Er is in 2017 sterk ingezet op de verschillende social media kanalen. Dit blijken toch wederom effectieve 

middelen in de communicatie over het theater en de voorstellingen. Zowel op Facebook, Twitter als 

Instagram is het aantal volgers gestegen. Deze stijging is voornamelijk zichtbaar op Instagram, waar 

het aantal volgers is verdrievoudigd. Dit geeft aan dat er in het gebruik van Instagram als 

marketingmiddel nog veel winst te halen valt. 

 

Sociale media 31 december 2015 31 december 2016 31 december 2017 

Facebook 1483 volgers 2153 volgers 2383 volgers 

Twitter 312 volgers 384 volgers 403 volgers 

Instagram - 118 volgers 378 volgers 

 

 

Nieuwsbrief  

In 2017 stuurden wij maandelijks een programmaoverzicht naar onze nieuwsbriefbestand. Regelmatig 

lichtten wij nog eens extra enkele programma’s uit in een aparte nieuwsbrief. Sinds 2016 is er een 

aparte nieuwsbrief voor het jeugdprogramma; deze nieuwsbrief is ook in 2017 maandelijks verstuurd. 

Vanwege een opschoning van het adressenbestand is er geen groei geweest in het aantal abonnees 

voor de nieuwsbrief van de totale programmering. Het aantal abonnees voor de jeugdnieuwsbrief is fors 

gestegen.  

 

Nieuwsbrief totale programmering: 

1 januari 2016   1354 adressen  

1 januari 2017   2453 adressen  

1 januari 2018   2241 adressen 

 

Nieuwsbrief jeugdprogrammering: 

1 januari 2017 645 adressen  

1 januari 2018  748 adressen   

 

Drukwerk 

In 2017 was er de driemaandelijkse jeugdflyer en een tweemaandelijkse flyer met het reguliere 

programma. De jeugdflyer (oplage: 5000) werd verspreid op relevante plekken voor de kinderen en 

ouders (culturele instellingen, scholen, peuterspeelzalen, consultatiebureaus, cafés) in stadsdeel Oost 

en Amsterdam-breed. De reguliere flyer (oplage: 5000) werd verspreid bij culturele instellingen en cafés 

in Amsterdam met nadruk op stadsdeel Oost. Er zijn in 2017 tevens verschillende postercampagnes 

gedaan; o.a. een A2-campagne voor Een ode aan Keti Koti en een A0-campagne in stadsdeel Oost 

voor de kerstvoorstelling.  



	

	
	 	 	

	

 

Advertenties 

Er is in 2017 stevig ingezet op doelgerichte Facebook en Instagram advertenties. Naast Facebook en 

Instagram advertenties, adverteerde Theater Oostblok afgelopen jaar op verschillende on-  en 

offlinemedia.  Ons programma werd structureel opgenomen in de papieren en onlineversie van de 

Amsterdamse Uitkrant (onderdeel van I Amsterdam). Ook was Theater Oostblok weer vindbaar op 

diverse activiteitenpagina's zoals: MikinOost.nl, oost-online.nl, wegmetdekids.nl, 1erang.nl en 

kidsproof.nl. Daarnaast werden voor een aantal programma’s advertenties geplaatst op specifieke on-  

en offline media. Zo stond de voorstelling ‘Bep, dochter van Rietveld’ (incl. banner) in de 

Theaterkrant(.nl) en stond de kerstvoorstelling als tip van de week op Kidsproof(.nl).  

 

Ook is er wederom veel gebruik gemaakt van Google Advertenties. Zoals te zien in de cijfers van 

websitebezoek is er dit jaar een stijging in het aantal mensen die via deze advertenties bij Oostblok 

terecht is gekomen.  

 

Pers  

De samenwerking met de lokale pers is zeer goed en er is een warm contact met buurtkranten zoals 

De Echo Oost I en II, de IJopener, Samen Indische buurt, de Brugkrant en de Stadsdeelkrant. Dwars 

door de Buurt publiceert elke twee maanden de agenda van Oostblok en plaatst regelmatig pagina 

vullende artikelen over het programma. Daarnaast is Oostblok door een nauwe samenwerking 

verzekerd van aandacht in Het Parool/PS van de week. 

 

Cultuurplatforms 

Ook in 2017 was Theater Oostblok aangesloten bij cultuurplatform We Are Public. Dit blijkt voor het 

theater een gouden formule en zorgt voor veel extra publiek bij voorstellingen. Uit cijfers blijkt ook dat 

veel van de We Are Public-leden die voorstellingen bij Oostblok bezoeken regelmatig terugkeren.  

Daarnaast heeft Theater Oostblok zich in de tweede helft van 2017 aangesloten bij de CJP Cultuurkaart: 

dit is een handige en toegankelijke manier om het voor scholen aantrekkelijker te maken om met klassen 

voorstellingen te komen bezoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	
	 	 	

	

 

 

 

14. FINANCIËN 

Complexe factor in de financieringsvorm van Theater Oostblok is het feit dat geen van de middelen 

structureel is. Zowel de publieksinkomsten als alle cultuursubsidies hebben een incidenteel karakter en 

moeten gedurende het jaar telkens opnieuw aangevraagd en binnengehaald worden. Een realiteit die 

veel tijd kost en daarnaast ook voor een sterke mate van onzekerheid zorgt. Tevens zorgt het ervoor 

dat er minder mogelijkheden zijn voor een langetermijnstrategie en onderhoud van de middelen.  

Als gevolg van diverse extreme bezuinigingsrondes en de afwijzing voor het Cultuurhuis Oost heeft 

Theater Oostblok wederom fors moeten bezuinigen op haar organisatie. Deze bezuinigingen hebben 

geleid tot een sterke inkrimping van de directie en uitstel van meerjarige uitgaven als onderhoud en 

apparatuur.  

De komende jaren zullen we hoe dan ook meer financiële ruimte moeten creëren om voorzieningen 

voor onderhoud en apparatuur te kunnen treffen. We willen ook streven naar een betaling van de 

werknemers volgens theater-cao en fairpractices. Maar een kunstenveld dat zo uitgedund is geraakt 

kan niet anders dan de broekriem aanblijven trekken. Gelukkig kwamen er eindelijk adviezen van OCW 

en de SER die aangeven dat de uitholling van de sector niet langer wenselijk is. 

 

Het exploitatieresultaat van 2017 is €7.308 negatief. Hiermee nam het eigen vermogen van Theater 

Oostblok af tot een bedrag van €14.939. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die 

tot dit resultaat geleid hebben waren als volgt: 

 

§ €26.000 minder directe inkomsten. Een daling die voortkwam uit minder recette en 

verhuurinkomsten. Inkomsten die Oostblok conform haar in 2015 ingezette financiële beleid 

waarin risico’s worden geminimaliseerd sober begroot. 



	

	
	 	 	

	

§ €3.000 meer subsidie van stadsdeel Oost. Oostbloks jaarsubsidie werd verhoogd met € 3.000 

naar €163.000. 

§ €5.000 meer bijdragen uit publieke middelen. Er konden meer programma- en projectsubsidies 

aangevraagd worden dan begroot.  

§ €16.000 meer beheerlasten personeel, €11.000 meer beheerlasten materieel, €36.000 minder 

activiteitenlasten materieel. 
 

 

15.  CONCLUSIE EN VOORUITBLIK 

De middelen blijven te beperkt om het programma van Theater Oostblok te kunnen laten groeien en 

bloeien, de bekendheid te vergroten en om de organisatie verder te professionaliseren. Er is voor de 

nabije toekomst een structurele programma ondersteuning gewenst. Omdat deze uitbleef en een 

fusering met het CBK in Oost nog niet van de grond kwam besloot de directie plaats te maken voor 

een ander in de hoop dat vanaf 2021 in een ander vaarwater kan komen. 
Marijke Schermer produceert en regisseert wel twee theaterprojecten in 2018 en blijft op die manier 

betrokken bij de uitvoering van de programmering  

Zolang er onvoldoende financiële groei komt kan Theater Oostblok de reeds behaalde kwaliteit en 

professionaliteit van programma en organisatie niet verdiepen. Er zal opnieuw weer actief gelobbyd 

worden voor het behoud van de bestaande exploitatiesubsidie. Met een nieuwe leidinggevende komt er 

een ander netwerk die een eventuele transformatie voor het podium in Oost kan realiseren.  

 

 

 

 


