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Zo leiden we bij de internationale 
versie van ons talententraject 
STUDIO Europese opiniemakers op 
en maakten we op verzoek van de UK 
City of Culture 2021 Coventry een 
film over burgerschap. Meer Europese 
samenwerking en programmering ligt 
in het verschiet. Het brengt ons een 
stap dichter bij ons volgende doel: 
het realiseren van onze internationale 
ambities. 

Zelden was het belang van verwondering, troost en ideeënuitwisseling 
zo groot als in 2021, en zelden waren de mogelijkheden ertoe zo beperkt. 
Het tweede coronajaar trok op alles en iedereen een zware wissel, zowel 
persoonlijk als professioneel. De Balie was daarin geen uitzondering. We 
konden door lockdowns en de voortdurende beperkende maatregelen 
in 2021 ruim zeven maanden geen of beperkt publiek ontvangen. Toch 

kijken we terug op een voor onze organisatie geslaagd jaar. 

Terwijl de maatschappelijke 
spanningen toenamen, steeg bij 
ons de slagvaardigheid. Na een jaar 
van aanpassen en anticiperen was 
De Balie in 2021 klaar om snel en 
effectief te handelen als nieuwe 
sluitingen of beperkingen zich 
aandienden. Bovendien hebben we 
de periodes dat De Balie haar deuren 
moest sluiten goed benut door het 
pand onder handen te nemen en de 
kantoren en het café op te knappen. 
Ook openden we de Pleinzaal, een 
nieuwe studioruimte met een muur 
bedekkend kunstwerk van kunstenares 
Barbara Broekman en uitzicht op 
het Leidseplein. Met behulp van onze 
online-kanalen zetten we extra de 
schouders eronder. Zo bleven we ook 
met gesloten deuren toegankelijk 
voor publiek. Met onze online 
programmering bereikten we meer 
dan 4.7 miljoen mensen – anderhalf 
miljoen meer dan vorig jaar. Het aantal 
programma’s en activiteiten was hoger 
dan in 2020 en doet niet onder aan 
2019, het laatste jaar dat we volledig 
open waren. 

Deze cijfers illustreren het belang van 
onze missie en de programmering die 
daaruit voortvloeit. Stilzitten was dan 
ook geen optie. Achter de schermen 
bouwden we vastberaden aan een 
toekomstbestendige organisatie. Meer 
samenwerkingen - zowel incidenteel 
als structureel - maken ons minder 
kwetsbaar en vergroten onze impact. 
Ook hebben we bewust geïnvesteerd 
in development activiteiten met 
als doel het uitbreiden van onze 
financieringsmix en als resultaat onder 
andere zakelijke partnerschappen met 
De Brauw Blackstone Westbroek, 
Adyen en de Rabobank.  

Ook is de redactie in de zomer van 
2021 stevig uitgebreid. De kennis en 
kunde die we daardoor in huis hebben 
blijft niet onopgemerkt - en ook niet 
binnenskamers. We gebruiken die 
proactief om andere Nederlandse 
debat- en cultuurcentra te adviseren of 
te begeleiden en De Balie programma’s 
op andere plekken in Amsterdam en 
Nederland op te voeren. Maar De Balie 
kijkt verder dan de landsgrenzen. 

Inleiding



De Balie gelooft dat een open, 
pluriforme, democratische en 
rechtsstatelijke samenleving de beste 
samenleving is. Dit is leidend voor wat 
wij maken, doen en laten. Democratie 
en rechtsstaat kunnen alleen goed 
functioneren als geïnformeerde 
burgers en beslissers zich bewust zijn 
van democratische en rechtstatelijke 
principes en bereid zijn het gesprek 
met andersdenkenden aan te blijven 
gaan. De Balie draagt hier met haar 
diverse, nationale en internationale 
programmering dagelijks aan bij. 

De activiteiten van De Balie lopen 
uiteen van dagelijkse vertoningen in 
het best bezochte documentaire-
filmtheater van Nederland en 
dagelijkse journalistieke programma’s, 
tot artistieke producties in huis en 
door het land, en Europese initiatieven. 

De Balie werkt vanuit het idee 
dat podiumkunst een uitgelezen 
kunstvorm is om het publiek tot 
introspectie, empathie, overpeinzingen 
en nieuwe inzichten te brengen. 
Betrokkenheid bij de ander en bij 
maatschappelijke onderwerpen 
worden beter doorvoeld als kennis met 
theatertechnieken en door middel van 
kunst wordt overgebracht. Wij werken 
vanuit de artistieke overtuiging dat we 
voorstellingen maken die uniek zijn en 
waarin de ontmoeting van mensen en 
ideeën centraal staat.

Artistieke 
missie en 
visie

Johny Pitts, Afropean: Travels in Black Europe



In 2021 maakte De Balie weer ruim 400 eigen programma’s (excl. de 
dagelijkse cinema), die ook in coronatijd toegankelijk waren voor 
een miljoenenpubliek. Door de pandemie zijn we overgeschakeld 
op een volledig hybride werkwijze. We hebben cameramensen 
en videospecialisten in huis en zenden inmiddels bijna al onze 

programmering integraal online uit. Deze hybride vorm van 
programmeren zal ook na 2021 onderdeel blijven van onze werkwijze. 

Live Journalism, Exposed 

Programma’s



De Balie 
als maker
De Balie is een kunst-
producerende instelling. 
We maken programma’s 
en voorstellingen 
over belangrijke en 
vaak onderbelichte 
maatschappelijke 
thema’s. 

Live Journalism 
Live Journalism is een interdisciplinaire 
journalistieke onderzoeksredactie, 
die elk halfjaar een theaterstuk 
presenteert. Met dit project geeft 
De Balie een stem aan groepen die 
te weinig gehoord worden in de 
samenleving en niet zichtbaar zijn in 
de media. De doelgroep is vanaf het 
begin betrokken bij het onderzoek. 
Onderwerpen die tot nu toe aan bod 
gekomen zijn, variëren van werkende 
armen tot schimmelwoningen en de 
jeugdzorg. De Balie Live Journalism 
werkt structureel samen met AT5 en 
NRC Handelsblad.

In 2021 deed de redactie onderzoek 
naar online seksuele intimidatie 
onder jongeren. Er kwamen enorm 
veel reacties van slachtoffers en 
daders, terwijl het probleem voor 
scholen, ouders en politie grotendeels 
onzichtbaar is. Met de slotvoorstelling 
Exposed en het aansluitende gesprek 
met Burgemeester Halsema slaagden 
we er in dit te veranderen. De 
voorstelling werd op veel relevante 
plekken gespeeld, zoals op scholen en 
bij hulpverleners. 

Volgend jaar rolt De Balie Live 
Journalism landelijk uit, door iedere 
zes maanden samen te werken met 
twee journalistieke collectieven en 
lokale theaters. Verspreid door het land 
doen we zo onderzoek naar één thema.

de bevolking namen deel aan de 
eilandraad van een fictief eiland, dat 
alleen door hen bewoond werd. We 
confronteerden ze met ramp- en 
tegenspoed en lieten ze besluiten hoe 
te reageren. Saillant: uiteindelijk leidde 
het project tot een mini-brexit, toen 
de eilandraad bijna unaniem stemde 
voor afscheiding van het continent. 

Publieke intellectuelen 
In onze serie Publieke intellectuelen 
zetten we belangrijke denkers uit het 
verleden in de schijnwerpers. Voor 
iedere editie schrijft een belangrijke 
stem uit het huidige publieke debat 
een essay over het gedachtegoed van 
zijn (verre) voorloper. Deze essays 
verschijnen ook in de papieren editie 
van de Groene Amsterdammer. We 
trapten het jaar af met een avond ter 
ere van Karel van het Reve (1921-1999), 
met Zihni Özdil als essayist. Later 
volgde een van de eerste publiekelijk 

lesbische auteurs van Nederland, Anna 
Blaman (1905-1960). Hierbij verzorgde 
Franca Treur het essay. Ook richtten 
we onze blik op P.C. Hooftprijs-winnaar 
Abel Herzberg (1893-1989), die een 
concentratiekamp overleefde en 
zijn oeuvre wijdde aan het rationeel 
verklaren van de holocaust. Maxim 
Februari herlas dat oeuvre en schreef 
er een essay over. 

Plein Publiek
In september begonnen we met Plein 
Publiek, een talkshow zoals talkshows 
bedoeld zijn. Artistiek directeur van De 
Balie Yoeri Albrecht ontvangt politici, 
wetenschappers, filosofen en andere 
denkers. Gasten die niet alleen wat te 
vertellen hebben, maar daar nog de 
ruimte voor krijgen ook. Plein Publiek 
besteedt meer aandacht aan dialoog, 
duiding en debat dan aan decor. 
Wat er ter tafel komt vinden we nou 
eenmaal belangrijker dan hoe die tafel 
eruitziet. Hoewel we van plan waren 
deze op te nemen in onze gloednieuwe 
Pleinzaal, waren we bij de eerste editie 
genoodzaakt uit te wijken naar de 
grote zaal. De terugkeer van hoofdgast 
Pieter Omtzigt in het publieke domein 
zorgde voor een bomvolle Balie, en 
werd online meer dan 400 duizend keer 
teruggekeken. Bij latere edities waren 
oa Jeroen Dijsselbloem en Barbara 
Baarsma te gast. 

The Island 
Naar aanleiding van het Forum on 
European Culture, het tweejaarlijkse 
festival over Europa georganiseerd 
door De Balie, vroeg de UK City of 
Culture 2021 Coventry ons een film te 
maken. Samen met de vooraanstaande 
Hongaarse theater regisseur Árpád 
Schilling ontwikkelden we een sociaal 
kunstexperiment. Inwoners uit 
Coventry uit diverse lagen van

Plein Publiek, Pieter Omtzigt



Operatie interview 
Binnen en buiten de media groeide 
onze serie Operatie interview de 
afgelopen jaren uit tot een begrip. Het 
concept is even uniek als eenvoudig: 
drie vlijmscherpe interviewers 
bevragen één gast. Wie de interviewers 
zijn, blijft tot op het podium geheim 
voor de gast. Dit jaar ontvingen we 
cabaretier Micha Wertheim, OMT-lid 
Marion Koopmans, NPO-topman Frans 
Klein en toenmalig Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid Wouter 
Koolmees. 

De Balie Icons: Jane Goodall 
Never waste a good crisis. Kan de 
coronapandemie het beginpunt 
vormen van een andere omgang met 
onze planeet? Voor onze reeks De 
Balie Icons vroegen we het aan een 
wereldberoemd wetenschapper. Jane 
Goodall (1934) waarschuwt al ruim een 
halve eeuw over de desastreuze invloed 
die onze levensstijl heeft op de natuur. 
Via Zoom sprak ze een goedgevulde 
zaal jonge activisten moed in. Dit, 
verzekerde Goodall hen, zou weleens 
het kantelpunt kunnen blijken. Mits 
alle aanwezigen hun steentje blijven 
bijdragen en niet bij de pakken neer 
gaan zitten. 

Toonzetters: Gijs Groenteman 
interviewt S10
In de serie Toonzetters maakt De 
Balie samen met toonaangevende 
Nederlandse muzikanten 
programma’s waarin vakmanschap 
en maatschappelijk engagement 
centraal staan. Dit jaar vroegen we 
misschien wel de beste Nederlandse 
interviewer van dit moment plaats 
te nemen tegenover misschien wel 
de belangrijkste popmuzikant die ons 
land rijk is. Anderhalf uur lang gingen 
Gijs Groenteman en S10 in gesprek. In 
een door haarzelf gecreëerde ruimte, 
gevuld met voor haar belangrijke 
attributen en spullen, nam S10 ons 
mee in haar universum. Daar bleek het 
bol te staan van inspiratie en plezier, 
maar ook van angst en trauma. Eerdere 
Toonzetters zijn o.a.: Fresku, Anne 
Soldaat, Typhoon, Benjamin Herman 
en Michiel Borstlap. 

Beeldbepalers: Iris Kensmil
In de serie Beeldbepalers maakt 
steeds één toonaangevend kunstenaar 
samen met De Balie een avondvullend 
programma. De avond zelf kan als 
kunstwerk van de kunstenaar gezien 
worden. Zo nam Iris Kensmil ons 
dit jaar mee in haar verbeelding 
vanuit Zwart perspectief. Kensmil 
staat bekend om haar indringende 
olieverfschilderijen, tekeningen en 
installaties. Ze verbeeldt belangrijke 
Zwarte schrijvers, musici en activisten. 
Tijdens Beeldbepalers verbond Kensmil 
verleden met het heden door middel 
van verdiepende gesprekken en een 
speciaal voor deze avond gemaakte 
performance. Eerder Beeldbepalers 
zijn oa: Marc Mulders, Hans van 
Houwelingen, Charl Landvreugd, 
Marlene Dumas, Joep van Lieshout, 
Renzo Martens en Barbara Visser.  

Smekelingen 
Deze productie van De Balie is de 
klassieke tragedie van Aeschylos in een 
nieuw jasje in de regie van directeur 
Yoeri Albrecht. Vertaald voor De Balie 
door Hafid Bouazza en voorgedragen 
door o.a. acteurs Mark Rietman, Hans 
Croiset, Nazmiye Oral, Gijs Scholten 
van Aschat en Jochum ten Haaf. Om 
ook nieuwe doelgroepen te bereiken 
met deze eeuwenoude tekst weken 
we eenmalig uit naar het Vondelpark 
Openluchttheater. Smekelingen 
vertelt het verhaal van een groep 
vrouwen die op de vlucht zijn voor 
gedwongen huwelijken en huiselijk 
geweld en asiel zoeken in een voor 
hen onbekende stad. De koning van de 
stad twijfelt: moet hij ze binnenlaten, 
en wat zijn de gevolgen? Omdat deze 
thematiek helaas nog immer actueel is, 
vroegen we een Koerdisch vrouwenkoor 
de traditionele zang op zich te nemen. 
De Balie wil kunst namelijk niet over, 
maar met betrokken groepen maken. 

Toonzetters, Gijs Groenteman interviewt S10



De Balie 
als aanjager
De Balie brengt 
belangrijke maatschap-
pelijke thema’s aan het 
licht en gaat daarover 
in gesprek met publiek, 
experts, journalisten, 
bedrijven en overheden, 
in de hoop reflectie en 
verandering teweeg te 
brengen. 

Stadslucht maakt vrij
Het begrip vrijheid is onlosmakelijk 
verbonden met Amsterdam. De stad 
deed in de 17e eeuw al dienst als veilige 
haven. Voor vrijdenkers, afvalligen en 
andere lastpakken. Vanzelfsprekend 
trokken scherpe geesten als René 
Descartes, John Locke en Baruch de 
Spinoza naar de stad. Waar anders 
konden ze wonen, denken, schrijven 
en publiceren? Wie elders om zijn 
denkbeelden werd verjaagd, kreeg in 
Amsterdam een warm welkom. Als 
andersdenkende werd je er gezien en 
gehoord. Vanaf dat moment is

onze stad een brandpunt gebleven. 
Voor filosofen, dolle mina’s en 
onruststokers.

In aanloop naar het 750-jarige bestaan 
van de stad stonden we op verzoek van 
en met steun van de Gemeenteraad 
in De Balie stil bij ons vrijheidsbegrip 
en wat voor betekenis dit heeft. Voor 
het Vrijdenkersfestival ontvingen 
we onafhankelijke geesten uit alle 
windhoeken, de een nog moediger dan 
de ander. Hoe vrij zijn wij? Vrijgemaakt 
van religie, dogma’s of ideologie? En 
wat heeft die vrijheid ons gebracht? 
Hoe verhoudt vrijheid zich tot 
empathie en inlevingsvermogen voor 
anderen? Hoe verdedigen we onze 
vrijheden en wat kunnen we daarbij 
leren van de geschiedenis? 

Het festival werd geopend door 
Burgemeester Halsema, te gast 
waren onder andere de Iraanse 
vrouwenrechtenactivist Masih 
Alinejad, Mohamedou Ould Slahi, 
een Mauritaniër die ten onrechte 14 
jaar vastzat in Guantanamo Bay, en 
de gevluchte Turkse journalist Can 
Dündar. Voor de deur stond een 
replica van de cel waarin die laatste 
gevangen werd gehouden, vlak voordat 
hij aan het regime van Erdogan 
wist te ontkomen. Veel toevallige 
voorbijgangers hielden daardoor 
midden op het Leidseplein 

even halt om in de cel te kijken en stil 
te staan bij wat vrijheid betekent. Ook 
organiseerde onze redactie er een reeks 
interviews, die werden gepubliceerd 
als podcast onder de noemer 
Celgesprekken over vrijheid.

Vrijheidslezingen
Met of zonder publiek, en soms 
met behulp van een krakerige 
videoverbinding: onder alle 
omstandigheden gingen onze 
vrijheidslezingen door. Ook dit 
jaar. Een greep uit de gasten: de 
Oegandese mensenrechtenactivist 
Susan Kigula, die de doodstraf in haar 
moederland aan banden wist te leggen; 
Veronica Munk, een van de laatste 
onafhankelijke hoofdredacteuren van 
Hongarije en Thinzar Shunlei Yi, een 
onmisbare schakel in het verzet van 
gewone Myanmarezen tegen een even 
gewelddadige als ondemocratische 
regering. 

Nationaal Gesprek over Vrijheid 
Nederland wordt geregeerd door een 
academische klasse. De praktisch 
geschoolde bevolkingsgroep wordt 
nauwelijks gerepresenteerd in de 
politiek en daarmee is er een grote 
vertrouwenskloof ontstaan. De Balie 
ziet kansen om deze kloof te verkleinen 
via burgerschapsonderwijs in het mbo 
en vmbo. Met Nationaal Gesprek 
over Vrijheid brengt De Balie mbo-
studenten en vmbo-scholieren door 
het hele land in gesprek met de top 
van bestuurlijk Nederland. Het doel van 
deze gesprekken: het verkleinen van de 
kloof tussen de praktisch geschoolde 
bevolkingsgroep en bestuurlijk 
Nederland. Het afgelopen jaar nam 
een waaier aan beleidsmakers deel, 
waaronder: Femke Halsema, Renske 
Leijten, Frans Timmermans en Sylvana 
Simons.

Diversiteit in de letteren: de 
vertaalslag 
De rol van de vertaler staat ter 
discussie. Na eerdere incidenten deed 
nu de vertaling van een dichtbundel 
van de Amerikaanse Amanda Gorman 
stof opwaaien. Kan een witte vertaler 
de juiste woorden vinden bij het werk 

The Freedom Lecture, Susan Kigula



van een zwarte dichteres? Is de literaire 
wereld wel divers genoeg? Columnisten 
en andere opiniemakers buitelden over 
elkaar heen om de kwestie te duiden. 
Gek genoeg ontbraken in het publieke 
debat de vertalers, redacteuren 
en uitgevers die dagelijks met het 
boekenvak bezig zijn. Dus organiseerde 
De Balie een constructief gesprek 
tussen betrokkenen en liet hen 
veelvuldig aan het woord.

Food for thought: menu van de 
toekomst
Wat eten we over vijftig jaar? 
Ons huidige voedselsysteem is 
niet lang meer houdbaar. Om een 
almaar groeiende wereldpopulatie 
van bouwstof te voorzien, moet 
de productie zowel duurzamer als 
efficiënter. Speciaal voor Food for 
Thought bereidde de chef-kok van De 
Balie het menu van de toekomst. Eerst 
hoorden bezoekers er alles over uit 
de mond van experts. Daarna namen 
ze zelf de proef op de som. Zeekraal, 
ijskruid, strandbiet en zeebanaan: het 
bleek smullen geblazen.

Oorlog in Afghanistan / Een 
drieluik 
In augustus hield de wereld zijn adem 
in toen de westerse coalitie zich 
terugtrok uit Afghanistan en de Taliban 
in korte tijd oprukte naar Kaboel. De 
beelden van de rampzalig verlopen 
evacuatie lieten niemand onberoerd. 
Zo eindigde een slepende oorlog van 
twintig jaar precies zoals hij begon: met 
de Taliban aan de macht. 

In het drieluik Oorlog in Afghanistan 
onderzochten we hoe het zo ver heeft 
kunnen komen. Eerst zoomden we in 
op de roerige geschiedenis van 

een land dat al eeuwenlang toneel is 
van een bijna permanente strijd om 
macht, zowel door interne conflicten 
als door interventies van buitenaf. 
De tweede avond stond in het teken 
van de War on Terror, een project dat 
gedoemd was om te mislukken. Het 
slot ging over de rol van Nederland, een 
hoofdpijndossier dat de Haagse politiek 
ruim tien jaar in zijn greep hield. Heeft 
de Nederlandse inbreng iets kunnen 
betekenen voor de lokale bevolking? 
En wat had beter gekund en gemoeten 
tijdens de haastige evacuatie afgelopen 
augustus?

Jong zijn in 2021
Dit had de tijd van hun leven moeten 
zijn. Uit huis, jezelf en de wereld 

verkennen, nieuwe vrienden maken; 
het echte werk kon beginnen. De 
pandemie gooide roet in het eten en 
veroordeelde grote groepen jongeren 
tot een sociaal isolement. De cijfers 
liegen er niet om: een kwart van de 
Nederlanders tussen de 18 en 25 jaar 
worstelde afgelopen winter met 
depressieve gevoelens. Het roept 
ongemakkelijke vragen op. Stond 
de geestelijke gezondheid van deze 
generatie wel hoog genoeg op het 
prioriteitenlijstje van OMT en kabinet? 
Mona Keijzer verbrak in De Balie haar 
stilzwijgen en mengde zich voor het 
eerst sinds haar vertrek als 

staatssecretaris in het publieke debat. 
Haar boodschap: we hebben jongeren 
verwaarloosd en moeten alle zeilen 
bijzetten. Talitha Muusse en Lale Gül 
hoorden het goedkeurend aan, tijdens 
een avond die geheel in het teken 
stond van een zoektocht naar splinters 
hoop voor de jeugd. 

In de tussentijd
Toen we in december weer 
genoodzaakt waren onze deuren te 
sluiten, begonnen we gelijk aan een 
nieuwe serie gesprekken. Deze tijd 
vraagt om een vooruitziende, brede 
blik. De directe en indirecte gevolgen 
van corona en het beleid eromheen 
raken iedereen, en de effecten zullen 
nog decennia voelbaar zijn. Wat hangt

Klimaatdebat 
Veel van de scholieren die meeliepen 
met de klimaatmarsen mochten 
vorig jaar voor het eerst hun stem 
uitbrengen. Op de vooravond van 
de Tweede Kamerverkiezingen 
organiseerde De Balie een debat 
over het belangrijkste maar 
moeilijkste dossier van onze tijd: 
klimaatverandering. Want wat is 
wijsheid: moeten we meer windmolens 
bouwen, of juist overstappen op 
kerncentrales? En wie mag daar voor 
opdraaien? Aan het klimaatdebat 
namen deel: Tom van der Lee 
(GroenLinks), Mark Harbers (VVD), 
Tjeerd de Groot (D66), Joris Thijssen 
(PvdA), Sandra Beckerman (SP), 
Christine Teunissen (Partij voor de 
Dieren), Henri Bontenbal (CDA) en 
Pieter Grinwis van de ChristenUnie. 
Daarnaast kregen twee aspirant-
Kamerleden (Bart Mijland van BIJ1 en 
Rob Roos van JA21) de kans te vertellen 
wat hun nieuwe partijen wilden 
toevoegen aan het klimaatverhaal van 
de gevestigde politici. 

Oorlog in Afghanistan, The War on Terror



The Man Who Sold His Skin

De Balie is een plek voor verdieping. 
Tijdens de serie De Balie Kijkt gaan 
we daarom na afloop van de film in 
gesprek met bijvoorbeeld de regisseur 
of experts op het gebied van de 
thematiek die in de film naar voren 
komt.

In Augustus waren in de Balie de 
allerbeste films gemaakt in Afrika, 
Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch 
gebied te zien tijdens De Balie X World 
Cinema Amsterdam. En ook tijdens 
IDFA toonden we, zoals elk jaar, een 
bijzonder aanbod aan documentaires.

ons boven het hoofd - en belangrijker 
misschien, wat zien we over het hoofd? 
Onder andere vertelde socioloog Mara 
Yerkes over de negatieve impact van 
corona op gendergelijkheid in gezinnen, 
hoogleraar Voeding en Gezondheid 
Jaap Seidell pleitte voor een gezondere 
levensstijl om ons weerbaarder te 
maken voor deze en toekomstige 
pandemieën, en Josette Daemen 
(Universiteit Leiden) sprak over het 
spanningsveld tussen vrijheden en de 
corona-aanpak.

Zomerschool: ontmoet de ander
In de zomer organiseerde De Balie drie 
weken zomerschool voor kinderen 
tussen de 10 en 12 jaar, uit alle delen 
van de stad. De week stond in het 
teken van kunst en burgerschap. Zo 
maakten kinderen uit verschillende 
wijken en milieus kennis met elkaars 
wereldbeeld en kijk op zaken en gingen 
ze in gesprek over wat het betekent 
om in een diverse stad als Amsterdam 
te wonen. In een periode van 

coronamaatregelen en thuiswerkende 
ouders boden we de kinderen iets dat 
een van hen omschreef als ‘School, 
maar dan leuk’. Een week lang maakten 
ze kunst en verdiepten ze zich in elkaar. 
De Balie programmamaker Sophie 
Rutenfrans coördineerde het project, 
in samenwerking met onder andere het 
Amsterdam Museum en Theater na de 
Dam.

De Balie Cinema
Met een filmaanbod bestaande uit 
documentaires en speelfilms die vaak 
actuele onderwerpen aansnijden, is 
de filmprogrammering van De Balie 
niet alleen een aanvulling op die van 
andere Nederlandse bioscopen, maar 
ook op de eigen programmering. 
Goedbezochte films vorig jaar waren 
o.a. de Nederlandse documentaire 
100UP over gezond ouder worden en de 
zin van het leven, natuurdocumentaire 
The Hidden Life of Trees en het 
prachtige drama The Man Who Sold 
His Skin over een Syrische vluchteling. 



De Balie als 
springplank

De Balie helpt jong talent 
in het publieke debat of 
de culturele sector graag 
een handje op weg. Op 
diverse manieren bieden 
wij hen een podium en 
begeleiding. Dat zit in 
ons dna: waar mogelijk 
geven we anderen 
een zetje in de rug. 
In 2021 heeft De Balie 
samengewerkt met ruim 
300 jonge makers. 

We brengen ook onze kennis over het 
begeleiden van goede gesprekken over 
belangrijke maatschappelijke thema’s 
graag over op andere instellingen in 
binnen- en buitenland. 

STUDIO
Het wemelt in ons land van de 
experts. Toch zien we te vaak dezelfde 
gezichten aan de talkshowtafels en in 
de dagbladen. Met STUDIO De Balie 
hopen we dat te veranderen. Twee keer 
per jaar bieden we in deze leergang 
mensen wier perspectief of geluid 
ontbreekt in het publieke debat de 
kans die lacune op te vullen. Tijdens 
het traject krijgen ze les in agenderen, 
opiniëren en opvallen van onder 
andere Lodewijk Asscher, Nazmiye 
Oral, Nicolaas Veul, en Stephan 
Sanders. Voor 2022 staat bovendien 
een nieuw project in de steigers. In 
februari starten we met STUDIO 
Europa, een soortgelijke leergang, maar 
dan gericht op een nieuwe generatie 
Europese opiniemakers. Zo hoopt De 
Balie een bijdrage te leveren aan het 
ook internationaal aanjagen van het 
publieke debat. 

Afropean Express: Travels in 
Black Europe
In 2020 organiseerde De Balie het 
Forum on European Culture, hét 
Amsterdamse festival voor Europese 
kunst en cultuur. Als spin-off van 
dit festival vond in 2021 Afropean 
Express: Travels in Black Europe plaats 
in Leipzig (DE). Schrijver en fotograaf 
Johny Pitts onderzocht al reizend 
door Europa het leven van de zwarte 
gemeenschap. Hij ging op zoek naar 
de ‘Afropean’ identiteit en legde zijn 
bevindingen o.a. vast in een serie foto’s 
die tijdens het Forum on European 
Culture te zien waren en in 2021 dus in 
Leipzig.

Civic Council: Talks Across Europe
Voor het programma Civic Council: 
Talks Across Europe gingen we in 2020, 
ook tijdens het Forum on European 
Culture, al in gesprek in De Balie over 
het functioneren van de democratie en 
hun leiders. Het daaropvolgende jaar 
gaven we hier een vervolg aan door ook 
in Palermo en Warschau met burgers, 
kunstenaars, journalisten, critici en 
andere denkers in gesprek te gaan 
over de invloed van de media op onze 
democratie, over de opkomst van het 
populisme, crisisbeleid van overheden 
en wat wij als burgers kunnen doen om 
de democratie beter te laten werken. 

Documentaire: Alleen tegen de 
staat
Weinig documentaires oogstte 
afgelopen jaar zoveel lof als de 2doc 
Alleen tegen de staat (BNNVARA). 
In de Volkskrant, Trouw, NRC en Het 
Parool verschenen lovende recensies 
over het werk van Stijn Bouma, die vijf 
door het toeslagenschandaal getroffen 
moeders aan het woord liet. De 
overheid verwoestte hun levens door 
een systeem in te richten waaruit elke 
menselijke maat was verdwenen. Toen 
maker Bouma aanklopte met de vraag 
of hij mocht filmen bij De Balie, gaven 
we meteen groen licht. Zo werd onze 
salon het decor van een veelbesproken 
documentaire, die erin slaagde het 
drama van het toeslagenschandaal 
invoelbaar te maken voor 
honderdduizenden televisiekijkers.

Artists-in-residence 
In 2021 en 2022 verwelkomt De Balie 
een viertal artists-in-residence. 
Schrijver Mohamedou Ould Slahi, 
geboren in Mauritanië, zat 14 jaar 
zonder aanklacht vast in de beruchte 
gevangenis Guantánamo Bay. Hij is 
op uitnodiging van De Balie en NITE 
(Club Guy & Roni en Noord Nederlands 
Toneel) een jaar lang in Nederland 
als schrijver annex maker. Sarah van 
Sonsbeeck studeerde architectuur 
aan TU Delft en studeerde aan de 
Gerrit Rietveld Academie. Haar 
werk gaat over stilte, toeval en 
de schoonheid van mislukking. Ze 
onderzoekt de opvallende geschiedenis 
en ontwikkeling van ons gebouw, 
van gevangenis tot huis van het 
vrije woord. Tasha Arlova is een 
filmmaker, fotograaf en activist uit 
Belarus. Ze wordt gesteund vanuit de 
3Package Deal 2021-2022 van Fonds 
Podiumkunsten, waarin internationaal 
talent ondersteund wordt om één jaar 
te werken en wonen in Amsterdam. 
Theatermaker Max Wind tot slot 
onderzoekt hoe theater en het 
publieke debat elkaar wederzijds 
kunnen verdiepen en inspireren. In 
oktober 2022 sluit hij dit proces af met 
een avondvullende voorstelling.

MIMIK
De Balie sprak vorig jaar met Deventer 
filmhuis, theater en café MIMIK over 
hun wens om een eigen debatredactie 
op te zetten. In 2021 heeft De Balie 
in dat kader vier trainingen gegeven 
aan de nieuwe programmamaker van 
MIMIK die samen met een redactie van 
vrijwilligers een reeks programma’s zal 
maken. Vragen die aan bod kwamen: 
Hoe maak je een goed programma? 
Wat staat er in je communicatieplan? 
En hoe leid je eigenlijk een goed 
gesprek? De Balie geeft ook advies 
over de programma’s, waarvan de 
eerste eind 2021 zouden plaatsvinden, 
maar vanwege de coronamaatregelen 
verschoven zijn naar 2022. In dat  
jaar zal de Balie ook in Nederland 
en daar buiten meer soortgelijke 
samenwerkingen aangaan, bijvoorbeeld 
binnen het programma Vital Voices. 



 “De Balie staat voor de algemeen geaccepteerde Europese waarden: 
eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de 
rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten. Deze waarden staan 
wereldwijd onder druk en de maatschappelijke behoefte aan de programma's 
van De Balie is daarom onverminderd groot. Ook het feit dat nog steeds 
zoveel mensen in de wereld oneerlijk bejegend en/of gediscrimineerd worden 
en niet in vrijheid kunnen leven en spreken, maakt het werk van De Balie zo 
belangrijk. De Balie heeft geschitterd in de korte periode dat het kon met een 
aantal heel belangrijke en relevante programma’s tot vreugde en inspiratie 
van vele bezoekers. Daarnaast hebben we met de hybride programmering 
gezien dat De Balie ook digitaal impact heeft met indrukwekkende 
programma’s. Zo is de impact van De Balie voor altijd vergroot.”  

Mirjam van Praag, Voorzitter Raad van Toezicht

alle hoeken van Europa, en zelfs van 
ver daarbuiten, bevestigt dat we op 
de juiste weg zitten en hoe belangrijk 
onze missie is. De grote hoeveelheid 
mediapartners die ook dit jaar met ons 
samen wilden werken, benadrukt het 
nog eens extra. We zenden iedere week 
drie programma’s uit op AT5, verzorgen 
de verkiezingsprogrammering met Het 
Parool, onze lezingen verschijnen als 
essays in de Groene Amsterdammer, 
EW Magazine en 360 magazine, en 
we worden met enige regelmaat door 
omroepen benaderd of we een avond 
willen samenstellen naar aanleiding van 
succesvolle televisieprogramma’s. 

Net als in 2020 was De Balie afgelopen 
jaar grotendeels beperkt toegankelijk 
of gesloten voor publiek. Gelukkig 
slaagden we erin om van die nood 
een deugd te maken. Naast onze 
core business als kunstproducerende 
theaterinstelling groeiden we uit 
tot een modern mediabedrijf. Waar 
mogelijk gingen onze programma’s 
online door, of bedachten we nieuwe 
programmering die we uitzonden 
via onze website of andere kanalen. 
Door hybride te werken en snel om te 
schakelen kwamen we zo alsnog tot 
256 uitzendingen. Met de kennis en 
ervaring die we inmiddels opgedaan 
hebben in het online aanboren van 
doelgroepen, verpulverden we onze 
eigen records. Het leidde tot een forse 
toename van kijkers en luisteraars: 
4.716.961, een stijging van ruim 43% 
ten opzichte van vorig jaar. 

Bereik & 
publiek

Het aantal abonnees van ons YouTube-
kanaal steeg met 145% tot 2,5 miljoen, 
wat leidde tot 2,5 miljoen unieke 
kijkers – een toename van 105%. 
Ook op sociale media weten mensen 
ons steeds beter te vinden. Onze 
achterban steeg op Twitter met 13% 
tot 26324, op Instagram met 35% 
tot 8022 en op LinkedIn met 65% 
tot 4629. Juist in een tijdperk waarin 
snel nieuws en korte soundbites 
het publieke debat bepalen, was de 
behoefte aan verdiepende gesprekken 
met experts blijkbaar groter dan ooit 
tevoren. 

Dat bleek ook uit de constante stroom 
van pers en publiciteit over onze 
programmering. Journalisten weten 
hun weg naar De Balie te vinden – of 
ze nou voor de Volkskrant, ZDF of 
Nieuwsuur werken. Met regelmaat 
verschijnen sprekers die wij naar 
Nederland halen aan talkshowtafels, 
in paginagrote dagbladinterviews, en 
in actualiteitenrubrieken. Ook bij de 
internationale pers staan we er goed 
op. Dat we journalisten ontvangen uit



Coproducties 
De Balie maakt jaarlijks veel 
coproducties in samenwerking 
met andere culturele of 
maatschappelijk instellingen, NGO’s, 
onderwijsinstituten en (semi)
overheidsinstellingen. Sommige 
samenwerkingen gaan over één 
specifiek programma, andere 
samenwerkingen zijn structureler 
van aard. In ieder geval is het doel 
veelal om de krachten van De Balie als 
gespreksleider en programmamaker 
en de expertise van de partners over 
het onderwerp te bundelen. In deze 
samenwerkingen is De Balie inhoudelijk 
onafhankelijk en eindverantwoordelijk. 
In 2021 ontwikkelden we coproducties 
met o.a.: het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, De Nationale 
Politie, ASKV | Steunpunt 
Vluchtelingen, Joods Historisch 
Museum, ELLE, Coventry UK 
City of Culture, ISI (Institute on 
Statelessness and Inclusion), Demlab 
Radboud University, Institut Français 

Ondernemerschap
& development

des Pays-Bas, Goethe-Institut, Artsen 
Zonder Grenzen, Black Achievement 
Month, The Netherlands Institute for 
Advanced Study in the Humanities 
and Social Sciences (NIAS), Stichting 
Innovatief Werk (NSvP) IDFA, Jazz 
Orchestra of the concertgebouw, 
Theater na de Dam, Rialto, World 
Cinema Amsterdam en Afrovibes. 

Meerjarige partners 
De Balie is sinds 2021 opgenomen in 
de landelijke Basis Infrastructuur en 
ontvangt daarmee structureel steun 
van het Ministerie van OCW. We 
zijn ontzettend blij met deze steun 
en de waardering voor de landelijke 
functie van De Balie die hieruit spreekt. 
Daarnaast is De Balie ook opgenomen 
in de Basis Infrastructuur van de 
Gemeente Amsterdam. 
Het vfonds verstrekt De Balie 
structurele steun voor de Vrijheidslijn 
en het Nationaal Gesprek over 
Vrijheid. Stichting DOEN doet dit voor 
programma’s over sociale cohesie, 

duurzaamheid en creativiteit. Europa 
Cinemas steunt de programmering van 
Europese films in De Balie. Zonder onze 
meerjarige partners zou De Balie niet 
kunnen voorbestaan en wij zijn daarom 
zeer dankbaar voor deze steun en het 
vertrouwen dat hieruit blijkt. 

Zakelijke partnerschappen 
Dit jaar startte de Balie twee nieuwe 
langdurige partnerschappen: met 
fin-tech bedrijf Adyen en met de 
Rabobank. Met Adyen maakt De Balie 
de programmaserie Techdenkers, over 
de rol van technologie in onze wereld 
nu en in de toekomst. Over hoe wij 
willen dat deze eruit zal zien en welke 
ethische vraagstukken hierbij een rol 
spelen. In Gedeelde Grond, de reeks 
kringgesprekken die in samenwerking 
met de Rabobank gemaakt wordt, gaan 
we met de hele keten in gesprek over 
de voedselindustrie. Zo hopen we een 
goed gesprek op gang te brengen over 
de toekomst van het grondgebruik en 
de landbouw en veeteelt in Nederland. 



Live Journalism. Stichting Democratie 
en Media als financier van De Balie 
STUDIO en De Vrijheidslezingen, Fonds 
Podiumkunsten voor hun financiële 
bijdrage aan de muzikale reeks 
Toonzetters en Hartwig Foundation 
voor de sinds seizoen 2017-2018 
ontvangen steun voor de serie De 
Balie Icons, met grote internationale 
sprekers. Daarnaast ontvingen wij 
in 2021 subsidie van: Open Society 
Foundation Initiative for Europe, 
LIRA, Fonds Podiumkunsten, de 
MBO Raad, Topsector Tuinbouw, het 
Stimuleringsfonds Rouw, het GO 
Fonds en het Blauwe Fonds. 

Particuliere donateurs 
De donateurscirkel Het Vrije Woord 
bestaat uit ruim 60 leden, die ieder 
minimaal € 2.500 per jaar bijdragen. 
De relatief nieuwe donateurscirkel 
De Mix is er voor leden tussen de 25 
en 45 jaar die allen maatschappelijk 
betrokken zijn en regelmatig in De Balie 
bijeenkomen om naar programma’s te 

Binnen deze samenwerkingen is De 
Balie inhoudelijk onafhankelijk en 
eindverantwoordelijk. Daarnaast 
heeft De Balie ook een langdurig 
partnerschap met De Brauw 
Blackstone Westbroek. Met deze 
zakelijke partnerschappen organiseert 
De Balie urgente maatschappelijke 
programma’s over specifieke thema’s. 
Tegelijkertijd steunen alle zakelijke 
partners met hun financiële bijdrage 
aan ons programmeringsbudget ook de 
missie van De Balie.

Projectbijdragen 
Voor specifieke projecten ontving 
De Balie in 2021 ook subsidie en 
projectbijdragen van een groot 
aantal fondsen. Wij spreken hierbij 
onze dankbaarheid uit naar: Het 
Mondriaan Fonds, dat bijdraagt 
aan de serie Beeldbepalers. Het 
Nederlands Letterenfonds, dat 
de reeks Grote Denkers steunt. 
Het Stimuleringsfonds voor de 
Journalistiek, voor de steun aan

gaan en na afloop door te praten en 
ideeën uit te wisselen. De komende 
jaren moet De Mix groeien tot een 
grote groep ambassadeurs van De 
Balie. Het lidmaatschap bedraagt € 
500 per jaar. In 2020 zijn we gestart 
met Vrienden van De Balie voor 
geestdriftige bezoekers die maandelijks 
€ 5 of € 10 schenken. 

Wij zijn alle particuliere gevers 
ontzettend dankbaar voor hun steun. 
Naast het belang van hun financiële 
bijdrage, benadrukken we hierbij ook 
dat de erkenning van het belang van 
onze programma’s die uit deze giften 
blijkt minstens even belangrijk is voor 
De Balie.

Nationaal Gesprek over Vrijheid



De Balie kent stage-contracten, 
stagiaires ontvangen naast een 
vergoeding een in huis training via De 
Balie Academie. 

De Balie volgt een gesprekkencyclus 
van planning, evaluatie en beoordeling. 
Afspraken worden vastgelegd. 

Persoonlijke ontwikkeling is onderdeel 
van de gesprekken. In het kader van 
een veilige en prettige werkomgeving 
wordt jaarlijks een risico-inventarisatie 
gedaan. Werkdruk en werk-privé balans 
zijn hierbij aandachtspunten. 

Code Diversiteit & Inclusie 
De aard van de maatschappelijke 
functie van en de programmering 
in De Balie, waarbij pluriformiteit 
een van de kernwaarden is, maakt 
dat divers en inclusief werken geen 
vraag is, maar een must én een 
dagelijkse praktijk. Diversiteit en 
inclusie zitten in ons DNA en maken 
daarom integraal onderdeel uit 
van onze visie en beleidsplannen. 
Bij ieder thema of programma dat 
wordt geagendeerd is er aandacht 
voor diversiteit en inclusie en wordt 
binnen de totale programmering 
gekeken of er voldoende balans is 
zowel qua thematiek, als deelnemers 
en doelgroep. Hierbij wordt niet 
alleen gekeken naar gender, culturele 
achtergrond of seksuele geaardheid 
maar ook naar politieke kleur, leeftijd, 
sociale achtergrond en toegankelijkheid 
voor bijvoorbeeld mensen met 
een beperking dan wel een kleine 
portemonnee. De programmering van 
De Balie met thema’s als armoede, 
(vrouwen)emancipatie, identiteit, 
racisme, discriminatie, onderdrukking, 
(geo)politiek op (inter)nationaal niveau 
en ook natuur, laat zien dat we dit 
serieus nemen.  Bij nagenoeg alle 
programma’s werkt de redactie samen 
met partners en deelnemers waarbij 
we elkaar versterken, kennis delen en 
beide partijen iets toevoegen aan wat 
de ander meebrengt. 

Ook binnen de bedrijfsvoering 
en samenstelling van het team is 
diversiteit en inclusie een belangrijk

Culturele 
codes

De Balie onderschrijft 
de Fair Practice Code, 
de Code Diversiteit 
& Inclusie en de 
Governance Code 
Cultuur. Het MT is in 
2021 begonnen met het 
evalueren van de codes 
en bekijkt per code 
welke stappen er nog 
gezet moeten worden. 
Deze evaluatie zal 
leiden tot een plan van 
aanpak. Doel is de codes 
beter te verankeren 
in de organisatie. We 
zijn voornemens het 
beleid duidelijker en 
structureler te delen 
met onze collega’s en 
te publiceren op onze 
website. 

Governance Code Cultuur 
De principes van de Code zijn 
verankerd in de statuten van het 
Bestuur/Raad-van-Toezicht-model. 
Reglementen voor bestuur/directie en 
de Raad van Toezicht zijn vastgelegd, 
waarin taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden duidelijk zijn 
beschreven en vastgelegd conform 
de code. Voor de Raad van Toezicht is 
een profielschets opgesteld. De Raad-
van-Toezicht leden zijn onbezoldigd 
en divers samengesteld. Benoeming 
is maximaal twee termijnen van 4 
jaar. Bij vacatures wordt zorgvuldig 
geselecteerd. De beloning voor de 
bestuurders is getoetst aan WNT-
wetgeving. Beoordelingsgesprekken 

worden vastgelegd evenals de 
bezoldiging. Zelfevaluatie vindt jaarlijks 
plaats en verbeterpunten worden 
aangepakt. RvT en bestuurders/directie 
zijn voldoende onafhankelijk. Strijdige 
belangen worden in kaart gebracht, 
gemonitord en besproken. 

Rapportages en besluitvorming zijn 
transparant, tijdig, inhoudelijk accuraat 
en geven inzicht in de relaties met 
interne en externe belanghebbenden. 
Ditzelfde geldt voor de doelrealisatie 
en aandacht voor zowel de korte als de 
lange termijn. 

Fair Practice Code
De Balie onderschrijft de waarden 
solidariteit, duurzaamheid, diversiteit, 
vertrouwen en transparantie en vindt 
een eerlijke beloning, ongeacht gender 
of afkomst, van groot belang. Binnen 
het aannamebeleid is diversiteit 
een belangrijk criterium, we zoeken 
mensen die iets toevoegen aan het 
huidige personeelsbestand. We zorgen 
er niet alleen voor dat de beloning 
in eigen gelederen eerlijk is, we 
hanteren ook een eerlijke beloning voor 
programmabijdragen door kunstenaars, 
zzp-ers en mensen die anderszins 
geen vast salaris bij een werkgever 
hebben. Mensen die uit hoofde van 
hun functie bijdragen aan het publieke 
gesprek, of mensen die een salaris uit 
de commerciële of publieke sector 
ontvangen, krijgen geen vergoeding 
voor hun bijdrage aan een programma 
van De Balie. 

De Balie volgt het salarishuis 
van de CAO Nederlandse Podia, 
respectievelijk, de CAO Horeca, kent 
een pensioenregeling en inkomens- 
en aansprakelijkheidsverzekeringen. 
De Balie kent momenteel twee 
vertrouwenspersonen, deze personen 
krijgen een training en gaan een 
‘procedure vertrouwenspersoon’ 
schrijven. Eventuele trends binnen de 
organisatie kaarten ze aan. Een van de 
vertrouwenspersonen werkt aan een 
gedragscode. Deze zal gedeeld worden 
met medewerkers en gepubliceerd 
worden. 



uitgangspunt. Ook dit zien wij als een 
must en is integraal onderdeel van het 
beleid. Daar waar wij signaleren dat 
diversiteit en inclusie onvoldoende 
aanwezig zijn sturen wij hier gericht op 
bij het aantrekken van nieuwe mensen 
waarbij op alle niveaus en aan partners 
input en medewerking wordt gevraagd. 
Dit betekent zeker niet dat we vinden 
dat we er al zijn. Ook deze code wordt 
geëvalueerd zoals hierboven in de 
inleiding omschreven. 

De werkwijze en onafhankelijkheid van 
de redactie van De Balie zijn vastgelegd 
in een redactiestatuut. Deze is 
gepubliceerd op onze website. 

Samenstelling Raad van 
Toezicht & bestuur 2021

Raad van Toezicht

Mirjam van Praag
Voorzitter

Bercan Günel
Portefeuillehouder financiën

Peter Mensing
Algemeen lid

Roelof Kruize
Algemeen lid

Doreen Boonekamp
Algemeen lid

Bestuurders

Yoeri Albrecht
Algemeen en artistiek directeur

Femke Monaghan van Wachem
Zakelijk directeur

(Beiden statutair directeur)

Vrijdenkersfestival Stadslucht maakt vrij, Can Dündar



bijvoorbeeld programma’s maken 
samen met andere Europese partners 
en onze eigen producties elders in 
Europa vertonen. 

We zien de toekomst kortom met 
vertrouwen tegemoet. Aan toewijding 
en ambitie in ieder geval geen gebrek. 

Amsterdam, maart 2022

Yoeri Albrecht 
Algemeen directeur De Balie 

Femke Monaghan van Wachem 
Zakelijk directeur De Balie

Het is gek voor een culturele instelling 
om tevreden terug te blikken op een 
jaar waarin er amper publiek was. Als 
theater is onze hele organisatie gericht 
op de ervaring van bezoekers. Vanaf 
het moment dat ze binnenkomen 
zorgen we dat ze zich op hun gemak 
voelen, kunnen ontspannen.  Dat ze 
ontvankelijk zijn voor nieuwe indrukken 
zodra ze de zaal betreden. Ervoor 
openstaan om te worden ontroerd 
of ontwricht door een van onze 
zorgvuldig uitgedachte voorstellingen 
of programma’s. De Balie bestaat bij 
de gratie van ontmoeting en gesprek. 
Bij de gratie van je laten uitdagen door 
een perspectief dat je nog niet kende, 
net zo lang ideeën blijven uitwisselen 
tot je wereldbeeld een beetje kantelt. 
En die nieuwe inzichten achteraf aan 
de bar bespreken met een vreemde of 
vriend. 

Slotwoord Als organisatie vonden we onszelf 
in coronatijd opnieuw uit. Dat vroeg 
veel wendbaarheid en energie van 
onze collega’s, die per slot van 
rekening niet zomaar in een theater 
zijn gaan werken. Dat we ook dit jaar 
onder alle omstandigheden bleven 
draaien, meer publiek bereikten dan 
ooit tevoren, mag gerust een succes 
genoemd worden. De manier waarop 
wij gesprekken voeren en kunst maken 
sprak miljoenen mensen aan. 

Het schept de verplichting onze 
horizon op een aantal vlakken te 
verbreden. Onze programma’s en 
kennis zo wijd mogelijk verspreiden. 
Verder kijken dan stads- en 
landsgrenzen. Zoveel mogelijk mensen 
kennis laten maken met de geest 
van De Balie. Meer samenwerken met 
lokale initiatieven in Nederland. De rol 
van maker, aanjager en springplank 
ook vervullen op Europees niveau. 
Achter en voor de schermen zijn we 
daar al druk mee bezig. We willen

Smekelingen




