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Inleiding 
 
Na een heftig Corona jaar in 2020, is 2021 ook geen gemakkelijk jaar 
gebleken. Zo hebben we de voorstellingen Troje (amateur voorstelling in 
Weesp), een aantal voorstellingen van Aan de vooravond en de 
eindvoorstellingen van de TVA jaargang 2020-2021 moeten af lassen. Ook 
in onze lessenreeks bij TVA hebben we met enige regelmaat moeten zoeken 
naar oplossingen om onze studenten een volwaardige lesinhoud te kunnen 
blijven bieden.   
 
Ondanks dat zijn we altijd blijven nadenken in mogelijkheden en 
oplossingen en ben ik trots wat we ondanks de pandemie bereikt hebben. 
Net als veel anderen in de culturele sector moesten we roeien met de 
riemen die we hebben, een bewijs hoe veerkrachtig de culturele sector is. 
Om onze tekorten deels te dichten hebben we aanspraak gemaakt op de 
Corona steunfondsen van de Provincie Utrecht, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en de Gemeente Amersfoort. Zonder deze steun hadden we de 
huidige plannen niet kunnen voortzetten.  
 
Als Theater Vooropleiding Amersfoort zijn we tijdens de Corona pandemie 
verdubbeld in het aantal leerlingen en merken we dat we steeds meer 
bekendheid krijgen in zowel binnen als buitenland.  
 
 
 
Jori Hermsen 
 
Directeur stichting Jori Hermsen Producties 
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2021 in getallen 
 
Studenten TVA:  
TVA jaargang 2020-2021  aantal: 14 
TVA zaterdag 2020-2021  aantal: 12 
TVA jaargang 2021-2022  aantal: 26 
TVA zaterdag 2021-2022  aantal: 12 
 
Docenten TVA: 
2 mentoren 
12 docenten 
 
Bestuursleden: 
4 naar 5  
 
Aantal medewerkers kantoor: 
2 naar 3 
 
Aantal medewerkers projecten: 
25 
 
Aantal stagiaires: 
6 
 
Bestuursvergaderingen: 
5 
 
Activiteiten: 
3 opleidingsgroepen TVA 
3 voorstellingen TVA 
2 producties JHP 
 
Samenwerkingen: 
Scholen in de Kunst, Theater Orpheus, Herinneringscentrum het 
Apeldoornsche Bosch, Amersfoort in C (Elleboogkerk), Flint, Lieve Vrouw, 
Artez, HKU, AHK, Toneel Academie Maastricht, Fontys, Codarts, 
Koningstheateracademie, POT verhuizingen, East Indy casting, Post 
Castelijn casting, Groen casting, John Doornik casting, American Academy 
of Dramatic Arts, Ritsc, KASK drama, Koninklijk Conservatorium Antwerpen, 
Luca Arts 
 
Waarvan nieuw: De Makers Amersfoort, De Danswerkplaats, 
Vechtstedetheater Weesp en De Nieuwe Stad. 
 
 
 



	
	

5	
 

 
 
Inhoudelijk verslag  
 
Voorstelling Aan de vooravond 
Op 24 februari 2020 lazen we  het script voor het eerst in Orpheus en werd 
de cast aan de pers gepresenteerd. In de weken erna werd gerepeteerd in 
de Laswerkplaats te Amersfoort. Met lichtontwerper Uri Rapaport, 
scenograaf Trudy Hekman en costumière Jessica Zeylmaker is onder 
supervisie van Jori Hermsen een definitief plan opgesteld. Als regisseur 
bouwde Hermsen ook een goed contact met de familie Asser (dochter 
Joosje Asser en zoon David Asser) op en leerde zo naast al het historische 
materiaal ook de familiale verhalen beter kennen. Echter Corona kwam om 
de hoek kijken en we moesten onze repetities vlak voor de 1e doorloop 
afbreken. In overleg met subsidiënten en fondsen hebben Jori Hermsen en 
Mirjam Barendregt een 2e plan gemaakt. Alle acteurs bleven aan boord en 
de voorstellingen werden een jaar uitgesteld. Met de voortduring van de 
Covid-19 pandemie moesten we ons tweede plan nog een keer aanpassen. 
Het werd een plan zonder de grote groep Apeldoornse amateurspelers, 
aangezien het risico op verspreiding te groot was en het verboden was om 
met amateurspelers te repeteren. In plaatst daarvan hebben we gekozen 
om studenten van de Theater Vooropleiding Amersfoort in te zetten. Zij 
hadden al klassikaal lessen en vormden zo een minder groot risico. Om de 
voorstelling in 2021 weer te kunnen oppakken, moesten aanvullende 
fondsen geworven worden. 
 
Op 25 februari 2021 hebben we de repetities, een jaar na de eerste 
scriptlezing van Aan de vooravond, weer kunnen hervatten. Helaas gooide 
Covid-19 opnieuw roet in het eten. Spelen voor live publiek in april bleek 
een utopie. De theaters werden half december 2020 bij de tweede lockdown 
gesloten en mochten – zo zou later blijken – pas weer op 5 juni 2021 de 
deuren openen. We besloten door te gaan, nog eenmaal de voorstellingen 
te verplaatsen naar juli 2021 en op 16 april 2021, na de montageperiode, 
een registratie te maken van de voorstelling in de Rabobankzaal van 
Orpheus. Weer een bijstelling van de plannen dus. Het registreren van een 
voorstelling vraagt veel technische knowhow en ook een andere manier van 
spelen en belichting. Met bloed, zweet en tranen is ook de registratie tot 
een goed einde gebracht en vervolgens, na een montage, digitaal 
aangeboden aan het middelbaar onderwijs in Apeldoorn. In de periode 22 
april – 21 juli hebben 74 klassen van de bovenbouw naar de voorstelling 
gekeken. Om dit te kunnen realiseren is samengewerkt met techniekpartner 
Nieuwenhuis en zijn wederom aanvullende middelen geworven. 
 
Op 10 juli 2021 is Aan de vooravond dan eindelijk in première gegaan. 
Helaas moesten we na 4 voorstellingen alsnog 3 voorstellingen annuleren 
vanwege een positieve coronatest binnen de cast. 
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Binnen een week hebben we bij cast, crew en Orpheus de ruimte gevonden 
om in september de voorstellingen in te halen en wellicht nog een extra 
voorstelling te plannen. Deze voorstellingen vonden plaats op 8, 9 en 10 
september en een extra matineevoorstelling op 12 september, in 1945 de 
trouwdag van Eli en Eefje. 
 
In totaal hebben 74 klassen van middelbare scholen in Apeldoorn naar de 
voorstelling – via de registratielink – gekeken. En hebben we in juli 4 live 
voorstellingen voor een regulier publiek kunnen spelen, waarvan de 
première met Coronatoegangsbewijs en de andere drie op 1,5 meter 
afstand. 
 
Doordat we al zo lang bezig zijn met het materiaal, zit het verhaal inmiddels 
in ons bloed. Door de noodzakelijke keuze om het ensemble te beperken is 
de regie krachtiger geworden. De studenten van de Theater Vooropleiding 
Amersfoort hebben de revuemeisjes in het hoofd van de patiënt Aaron 
(gespeeld door Bas Keijzer) en in het eindnummer vertolkt. Daarnaast heeft 
Jori Hermsen, vlak voor de 2e repetitieperiode, een rol toegevoegd aan het 
stuk; de kleindochter gespeeld door Marjolein den Boer. Door de 
gesprekken die Jori voerde met Joosje en David Asser, voelde hij sterk de 
behoefte om de 3e generatie in het stuk ook een stem te geven. Immers 
zonder de sprong van Eli Asser en Eefje Croiset was er nooit een 2e laat 
staan een 3e generatie geweest. Hierdoor is het stuk nog meer invoelbaard 
geworden, ook voor een jong publiek. 
 
Wij, Jori Hermsen Producties en Theater Orpheus, en alle betrokkenen, zijn 
enorm trots op de voorstelling en het uiteindelijke resultaat. Niets ging 
zoals vooraf bedacht, maar de sterke wil om de voorstelling, juist in 
Apeldoorn, te brengen maakte dat we gezamenlijk steeds weer doorgingen. 
Wij hadden dit niet kunnen doen zonder de steun van subsidiënten en 
fondsen. 
 
De reacties !
De publieksreacties waren overweldigend. Er zijn in vier dagen tijd veel 
verhalen naar boven gekomen naar aanleiding van onze voorstelling. Zo 
vertelde een man dat zijn vader destijds ook was gevlucht uit het 
Apeldoornsche Bosch en dat die hier bijna nooit iets over had verteld. Hij 
had z’n hele familie meegenomen naar de voorstelling, om zo het gesprek 
te openen. Mooier kun je het niet hebben lijkt ons. Ook Joosje Asser 
(dochter van Eli Asser) was zichtbaar geraakt en vol lof over onze 
vertolking. Ze vond onze vertolking een stuk treffender dan die in 2000 [leg 
even uit welke dat was] Zeker ook omdat de keuzes in het stuk veel meer 
werden belicht en omdat de toevoeging van een 3e generatie aan de 
voorstelling het verhaal veel meer naar het hier en nu trok. 
 
Er wordt gepraat over een mogelijke tour in Nederland en Israël. Daarnaast 
denken we ook aan een verfilming.   
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https://www.jorihermsenproducties.nl/aandevooravond 
 
 
 
Theater Vooropleiding Amersfoort 
Als Theater Vooropleiding Amersfoort zijn we ondanks de Coronapandemie 
verdubbeld in het aantal leerlingen en merken we dat we steeds meer 
bekendheid krijgen in zowel binnen als buitenland. Wel hebben we de 
eindvoorstellingen van de TVA jaargang 2020-2021 moeten aflasten. Ook in 
onze lessenreeks bij TVA hebben we met enige regelmaat moeten zoeken 
naar bijzondere oplossingen om onze studenten een volwaardige lesinhoud 
te kunnen blijven bieden.  Zo hebben we deels online lessen moeten geven 
en deels lessen op 1,5 meter afstand moeten aanbieden, omdat deze onder 
het maken van een de professionele productie Aan de vooravond vielen. 
Een groot deel van onze lessen hebben van januari t/m juni 2021 op een 
andere cursuslocatie moet plaatsvinden, omdat het Eemhuis (Scholen in de 
Kunst) helemaal gesloten was. !
Cursusjaar 2021 heeft een opvallend hoog percentage leerlingen afgeleverd 
aan de HBO toneelscholen. Omdat we inzetten op de brede ontwikkeling in 
het werkveld van onze studenten blijkt dat ze op veel verschillende HBO 
theater studies terecht kunnen. Ook de internationale focus, waar we in 
cursusjaar 2021-2022 nog meer nadruk op zullen leggen, lijkt veel nieuwe 
studenten aan te trekken.  
 
Amateurproductie Troje 
In januari 2021 is besloten de amateur-productie Troje uit te stellen naar 
2022. De onzekerheden omtrent de Corona pandemie vormden een te groot 
financieel risico.  
 
Voorstelling i.s.m. Vechtstedetheater 
Voor de jongerenvoorstelling i.s.m. het Vechstedetheater in Weesp hebben 
we ook een nieuw plan van aanpak moeten bedenken. Uiteindelijk hebben 
we besloten een film te maken i.p.v. een live theatervoorstelling. Deze film 
is uiteindelijk online vertoond. De inhoudelijke en praktische samenwerking 
met het Vechtstede heeft echter ook wat voeten in aarde gehad. Tijdens dit 
project zijn wij erachter gekomen dat de werkwijze en de verwachtingen 
van het theater van een ander niveau zijn dan onze stichting beoogt. 
Spelplezier staat bij hen op nummer 1, terwijl bij de projecten in onze 
stichting spelplezier eerder voortkomt uit ambitie. Daarom is besloten om 
het bij deze eenmalige samenwerking te houden.  
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Financiën  
 
De jaarrekening 2021 is een apart document. 
 
JHP is een financieel gezonde organisatie, maar de Corona pandemie heeft 
ons ook getroffen en daardoor hebben we ingeboet op onze liquiditeit. Via 
steunmaatregelen van de Rijksoverheid hebben we een gedeelte kunnen 
compenseren.  
 
Het bedrijfsresultaat  


