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DRACHTEN  

PAKKETJE UIT DE OORLOG: THEATER NA DE DAM GAAT CORONAPROOF DOOR 

Op 14 maart j.l. zou Oane Marten (14 jaar) een ontmoeting hebben met mevrouw 

Wattimena (90 jaar) voor een gesprek over haar tijd in de Tweede Wereldoorlog. Hij 

doet mee aan het project Theater na de Dam, waarbij hij onder leiding van regisseur 

Lisa Groot Haar een voorstelling maakt gebaseerd op gesprekken tussen jongeren 

en ouderen over de oorlog. 

In verband met het coronavirus kon de afspraak helaas niet doorgaan. Via via 

kwam Oane Marten erachter dat mevrouw Wattimena zelf haar boodschappen 

wilde gaan doen, maar daar stak hij een stokje voor: hij bood aan boodschappen 

voor haar te doen. Tot hun grote verbazing bleken ze praktisch naast elkaar te 

wonen! Oane Marten doet nu vaker boodschappen en andere klusjes voor zijn 

buurvrouw. Daarnaast zijn ze een briefwisseling gestart over de Tweede 

Wereldoorlog. Dit is één van de bijzondere ontmoetingen die zijn ontstaan tijdens het 

project Theater na de Dam van Schouwburg De Lawei.  

In totaal doen er 11 jongeren en 8 senioren uit Smallingerland mee aan het project. 

Door middel van het uitwisselen van brieven, videoberichten en gesprekken aan de 

telefoon hebben de ouderen hun verhalen uit de Tweede Wereldoorlog kunnen 

delen. 

Dat het nu geen theatervoorstelling op 4 mei wordt, is voor de deelnemers even 

slikken, maar ze zijn meer vastberaden dan ooit. Juist nu we na 75 jaar vrijheid 

allemaal zo veel mogelijk binnen moeten zitten, is de noodzaak des te groter iets 

moois te maken gebaseerd op de ontmoetingen. De makers gingen op zoek hoe dit 

te delen met zoveel mogelijk mensen thuis. 

Pakketje uit de oorlog 

Om het project coronaproof te maken is het project ‘Pakketje uit de oorlog’ 

ontstaan. Dit is een doe-het-zelf-pakketje waarin je wordt meegenomen naar de 

ontmoetingen tussen jong en oud en naar de oorlogsverhalen uit Smallingerland. Het 

ontdekkingspakket bevat zowel offline als online onderdelen. Op deze manier kan 

elke toeschouwer op 4 mei de ontmoetingen vanuit huis beleven. 

 

Wil je graag een pakketje? Mail dan voor 30 april naar TheaternadeDam@lawei.nl of 

bel op dinsdagen tussen 10.00 en 14.00 uur naar 0512 33 50 00. Alleen op 4 mei kan 

je het pakketje gratis tussen 10.00 en 14.00 uur ophalen bij Schouwburg De Lawei, 

uiteraard coronaproof. 



Let op! Er is een beperkt aantal tasjes beschikbaar, 1 pakket per adres. Reserveer 

gauw. 

 

Theater na de Dam 

Dit project is onderdeel van Theater Na de Dam, een Nederlandse theater 

manifestatie die jaarlijks plaatsvindt op de avond van de Nationale 

Dodenherdenking op 4 mei. Tijdens de elfde editie zetten, ook dit jaar ondanks alles, 

meer dan 500 jongeren in 40 projecten door heel Nederland zich in om ook dit jaar 4 

mei van betekenis te voorzien.  
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