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2017: OVERZICHT  

 
Projecten Onderzoeksmaand 

Stadsdebat #1 en #2 
Droomland 
De verborgen stad (Lammermarkt) 
Het gedroomde plein (Garenmarkt) 
De Bubbel 
Pop-updiner De Bubbel 

  
  
Speelbeurten 28* 
  
  
Betrokkenen 209 
  
  
Bezoekers 2393** 
  
  
Medewerkers Kim van den Bemt, Sanne de Boer, Jacqueline 

Boot, Sophie den Breem, Manouk Boyaddjian, 
Andrea Does (Het Blauwe Uur), Daniël van 
Duijvenbooden (stage), Rian Evers, Ralf Gerritse, 
Rian Gerritsen, Selma Hanzón, Tijs Huys, Nina 
Kraszewska, Hedwig Koers, Minne Koole, Anna 
van der Kruis, Eline Levering, Peerke Malschaert, 
Eva Mathijssen, Renée van Marissing, Wil van der 
Meer, Mischa Samsom, Julia Schmitz, Pepijn 

Smit, Roos Smith, Erica Smits, Ankie Stoutjesdijk, 
Irene Timmer, José Warmerdam. 

  
  
Partners BankGiro Loterij Fonds, Bostel Brothers, 

Cultuurfonds Leiden, Druckerfonds, Da Vinci 
College, Erfgoed Leiden eo, Fonds 1818, Fonds 
Podiumkunsten, Gemeente Leiden, Het Blauwe 
Uur, JUST, KWIK Events, Leidse Schouwburg-
Stadsgehoorzaal, LIRA Fonds, Marktsteeg 10, Old 
School, Theater na de Dam, VSB Fonds, WOZ-
Fonds, Zabawas. 

  
Raad van 
Toezicht 

Ruben Maes 
Winfred Voordendag 
Kris Schiermeier 
Koen Brakenhoff 

  
Fotografie Ben van Duin, Anna Glinka 

 

* Droomland, De verborgen stad en De Bubbel.   
** alle projecten excl. diner 
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“Een steengoede voorstelling  

die je niet vertelt  
dat je je blik moet kantelen,  

maar die blik voor je kantelt” 
(Theaterkrant over De Bubbel , ****) 
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2017: ACTIVITEITEN   
 

Het afgelopen jaar is een gedroomd jaar geweest. We realiseerden 
onderzoeksmaand, twee stadsdebatten, een veldonderzoek, een 
theaterroute, een jongerenproductie, een theatrale opening, een 
bouwhek en, als klap op de vuurpijl, een grootschalige locatieproductie 
als afsluiting van het jaar. We praatten, we maakten, we speelden, we 
ontmoeten. En dat altijd met de stad. 

 
Onderzoeksmaand 
 
Wanneer    1 t/m 24 februari 2017  
Waar   Stadsgehoorzaal, diverse locaties in Leiden 
Aantal betrokkenen  9 (gespreksgenoten) 
Medewerkers Jacqueline Boot, Erica Smits, Pepijn Smit, Rian 

Evers, Peerke Malschaert, Renée van Marissing 
Partners:  Leidse Schouwburg-Stadsgehoorzaal 
 
Wat verstaan we eigenlijk onder de gedroomde stad? In februari ging de 
makers van PS|theater aan de slag met die vraag tijdens een 
onderzoeksmaand. Met gesprekken, workshops en rondleidingen, 
maakten we niet alleen kennis met het thema, maar lieten we de nieuwe 
PS|makers ook kennis maken met de stad. Met Sophie van Pluk de Stad 
gingen we op zoek naar eetbare planten in het centrum, met Ton van 
Diaconaal Centrum De Bakkerij spraken we over kwetsbaarheid, Marije 
van Democratie in uitvoering hield een pleidooi voor het belang van de 

publieke ruimte, met Sander en Samuel van het Thuismakerscollectief 
speelden we het hofjesspel, met Daan van Building Conversations en 
Chai van Triodos spraken we over de kunst van het spreken en van het 
luisteren, Ianthe en Patrick van Zijdekwartier Architecten vertelden over 
de gedroomde architect en over bouwkundige kenmerken van Leiden 
Zuidwest. Al deze gesprekken leverden veel inspiratie op en scherpten 
onze gedachten aan voor het themajaar ‘De gedroomde stad’.  

Daarnaast hebben we de onderzoeksmaand ook gebruikt als 
kennismaking tussen de makers onderling. In dit jaar werkten we 
namelijk samen drie nieuwe makers. Daarom organiseerden we wekelijks 
een inspiratie-avond waarbij steeds twee makers hun inspiratie deelden 
met de anderen.   

Stadsdebat #1 en #2 
 
Wanneer    14 februari en 19 september 2017 | 2 speelbeurten 
Waar   Stadsgehoorzaal Leiden 
Aantal betrokkenen  6 dromers | 15 aanjagers   
Aantal bezoekers 100 
Medewerkers Mieke Spaans, Wil van der Meer, Tijs Huys, Pepijn 

Smit, John Bijl (Perikles Instituut), Rian Evers, Julia 
Schmitz 

Partners:  Leidse Schouwburg-Stadsgehoorzaal, Perikles 
Instituut  

 
Waar droomt de stad van? Aan de hand van prikkelende stellingen over 
De gedroomde stad, streden debaters en bezoekers om de gunst van de 
jury tijdens het stadsdebat in de Breezaal van Stadsgehoorzaal Leiden. 
Tussen de verschillende debatrondes deelden Leidenaren hun dromen, 
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herinneringen en ideeën in korte zeepkist-speeches. Dit alles onder de 
bezielende leiding van presentatoren Mieke Spaans, Tijs Huys (februari), 
Wil van der Meer (september) en met live muziek van Rian Evers en Julia 
Schmitz. Tijdens de eerste editie nam burgemeester Lenferink deel als 
juryvoorzitter. Bij de tweede editie werd die taak vervuld door Ruben 
Maes.  

Als voorbereiding op het stadsdebat bood PS|theater de workshop 
debatteren van John Bijl van het Perikles Instituut aan. De deelnemers 
bereidden zich voor op de stellingen van het stadsdebat en hielden bij 
iedere debatronde een openings- en een slotpleidooi om zo de discussie 
aan te jagen.  
 

Droomland – veldonderzoek en theaterroute  
 
Veldonderzoek vanaf 28 maart 2017 
Voorstelling  1 t/m 17 juni 2017 | 12 speelbeurten 
Waar   Leiden Zuidwest 
Aantal betrokkenen  18 deelnemers | 39 gesprekspartners | 7 vrijwilligers 
Aantal bezoekers 366 
Medewerkers Peerke Malschaert, Anna van der Kruis, Erica 

Smits, Tijs Huys, Eva Mathijssen, Rian Evers, Julia 
Schmitz, Daniël van Duijvenbooden (stage), José 
Warmerdam, Pepijn Smit, Sanne de Boer 

Partners:  Fonds 1818, WOZ-fonds, Cultuurfonds Leiden, 
Druckerfonds, Erfgoed Leiden eo. 

 
Droomland nam het publiek mee in een verrassende ontmoeting met 
Leiden Zuidwest. In dit geval betrof het niet alleen een ontmoeting met 

de wijk vanaf een afstandje, maar ook een ontmoeting met de 
wijkbewoners en met elkaar. Droomland was het eindresultaat van 
intensief veldonderzoek in Leiden Zuidwest. 

Veldonderzoek in Leiden Zuidwest  
Met een hoofd vol vragen en dromen klapten de PS|makers de keet open 
aan de Kennedylaan in Leiden Zuidwest met zicht op supermarkt 
Hoogvliet en bakker Ak Al. En met zicht op twee flatgebouwen van vier 
verdiepingen hoog aan weerszijden van de straat. Ze raakten aan de 
praat met voorbijgangers en zochten wijkbewoners op. Ze namen deel 
aan activiteiten in buurthuis Vogelvlucht, zoals CreaBeaBakkie, het 
Slavische vrouwenkoor Mila en het country linedansen. Ze spraken met 
socioloog Martijn de Waal, met architecten Patrick Colly en Ianthe 
Mantingh en met Matthijs Burger en Esther Starkenburg van Erfgoed 
Leiden en omstreken. Maar ook met medewerkers van maatschappelijke 
organisaties zoals Libertas, Ons Doel, Portaal en de wijkagent en de 
wijkregisseur. Stadsverkenner Julia Schmitz speelde een belangrijke rol in 
het leggen en onderhouden van contacten met sleutelfiguren, 
wijkbewoners, en later met de figuranten en deelnemers.  

Noodzaak voor ontmoeting 
Gaandeweg ontstond het beeld van Leiden Zuidwest als een wijk die 
tijdens de wederopbouwjaren ontworpen werd met de achterliggende 
gedachte ‘licht, lucht en ruimte’, maar ook een wijk die niet lijkt te 
‘landen’. Als een wijk waar de meeste mensen met veel plezier wonen en 
ons gastvrij onthaalden, maar ook een wijk waar onderling contact 
nauwelijks plaats vond. Een wijk waar men het op een eigen eilandje 
prima naar zijn zin had, maar ook een wijk waar de oversteek naar een 
ander eilandje niet gemaakt werd. Dat maakte dat het thema 
‘ontmoeten’ in deze wijk de grootste urgentie had. Urgenter nog dan van 
tevoren gedacht.  
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Theaterroute Droomland 
Met die gedachte in het achterhoofd maakten de PS|makers Droomland, 
een theatrale ontmoeting in, met en door Leiden Zuidwest. Een 
voorstelling die via live scenes en verhalen een portret van de wijk 
schetste, maar ook veel ruimte bood aan interactie met het publiek. Zo 
liepen de toeschouwers mee in een uitbundige optocht door de wijk met 
bordjes met ‘HALLO’ en gingen ze op bezoek bij een van de bewoners in 
de flats. Van een uitbundige collectie zelfgemaakte kunstwerken tot een 
verzameling dolfijnen, het publiek maakt kennis met de personen achter 
de voordeur en hun levens, inrichtingen en hobby’s. Maar de 
toeschouwers leerden ook beter kennen tijdens het zelfverzonnen 
SpelSpel en een eigen versie van ‘Cross the line’. De voorstelling eindigde 
met het verhaal van wijkbewoner Sandra, die na een moeilijke periode er 
weer boven op gekomen is. De ene helft van het publiek hoort haar 
verhaal via de koptelefoon, dat live verteld wordt door Tijs, Eva en Rian. 
Ondertussen ziet het publiek Sandra met haar hondje ook over straat 
lopen. De andere helft van het publiek loopt achter haar aan in een 
gezamenlijke stoet. Dit versterkt het gevoel dat door langer naar iemand 
te kijken en door langer stil te staan bij diens verhaal, je je meer 
verbonden voelt bij die persoon. Want, een stad waarin je elkaars 
verhalen kent, is een betere stad. 

De verborgen stad  
(opening parkeergarage Lammermarkt) 
 
Wanneer    19 april 2017  
Waar   Parkeergarage Lammermarkt 
Aantal betrokkenen  60 (figuranten) 
Aantal bezoekers 600 

Medewerkers Pepijn Smit, Rian Evers, Tijs Huys, Manouk 
Boyaddjian, Ralf Gerritse, José Warmerdam, Julia 
Schmitz, Hedwig Koers, Andrea Does (Het Blauwe 
Uur) 

Partners:  Gemeente Leiden, KWIK Events, Het Blauwe Uur 
 

Op 19 april speelde het spektakel De verborgen stad als opening van de 
Lammermarktgarage. Geïnspireerd op de architectuur van de 
parkeergarage, trok Tijs Huys als verteller het publiek mee naar de stad 
die onder de huidige stad verborgen ligt. Met tekst, muziek en projecties 
werden zeven lagen uit de Leidse geschiedenis op poëtische en 
indrukwekkende wijze opgeroepen. 

 
Het gedroomde plein  
(bouwhek Garenmarkt) 
 
Wanneer    22 september 2017 (opening) 
Waar   Garenmarkt 
Aantal betrokkenen  5 (ondernemers en omwonenden) 
Medewerkers Pepijn Smit, Julia Schmitz, Sophie den Breem, 

Ankie Stoutjesdijk, José Warmerdam 
Partners:  Gemeente Leiden 
 
Dit jaar startte de werkzaamheden aan de Garenmarkt. Ook op deze plek 
realiseert de gemeente een ondergrondse parkeergarage. Bovengronds 
wordt de vrijgekomen ruimte ingericht als aantrekkelijk plein. De 
gemeente heeft PS|theater gevraagd om, in navolging van ons eerdere 
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bouwdoek aan de Lammermarkt, een ontwerp te maken voor een 
omheining met ruimte voor de verhalen van bewoners, ondernemers en 
hun klanten. 

PS|theater maakte met vormgever Ankie Stoutjesdijk een ontwerp dat 
alvast een blik op de toekomst biedt. Aan twee kanten van de 
bouwplaatsen werd een compleet groen hek van 150 meter hek met 
klimplanten ontworpen. Aan de zijde van de Korevaarstraat en de 
Raamsteeg kwam een houten schutting met doorkijkjes die een blik 
bieden op de bouwplaats. ’s Avonds is deze wand het decor van een 
spannend lichtspel, dat doet denken aan de skylines van wereldsteden. 

Op dit hek komen uitspraken, citaten en dromen te staan van 
omwonenden, ondernemers en gebruikers van het plein. Deze werden 
opgehaald door stadsverkenner Julia Schmitz en op mooie wijze op de 
schutting geschreven door Sophie den Breem. 

 

De Bubbel 
 
Wanneer    8 t/m 26 november 2017 | 15 speelbeurten 
Waar   Lammermarkt 
Aantal betrokkenen  50 (rondleiders, gespreksgenoten, vrijwilligers, 
figuranten) 
Aantal bezoekers 1327 
Medewerkers Pepijn Smit, Renée van Marissing, Erica Smits, Tijs 

Huys, Eva Mathijssen, Minne Koole, Rian 
Gerritsen, Julia Schmitz, José  Warmerdam, Roos 
Smith, Rian Evers, Ralf Gerritse, Nina Kraszewska, 

Sanne de Boer, Anne Marleen de Jong, Marleen 
van der Veen, Selma Hanzón 

 
In De Bubbel doorbreken dertien personages hun vertrouwde leefwereld. 
Dertien levens die elkaar overdag nooit tegen zouden komen, treffen 
elkaar tijdens deze nacht op dit plein. Wat gebeurt er als zij elkaar 
ontmoeten? In de acht uur dat de rest van de stad slaapt confronteren zij 
elkaar met hun oogkleppen en ontstaan felle discussies en heftige 
verliefdheden. Tot de zon opkomt en iedereen terugkeert naar zijn 
dagelijkse leven.  

Inspiratie uit Leiden 
De personages van De Bubbel zijn voortgekomen uit allerlei 
ontmoetingen met Leidenaren. In een vroeg stadium liet schrijver Renée 
van Marissing zich rondleiden door de stad. Ze ging op stap met een 
jonge moeder uit Leiden-Noord, een directeur van het BioSciencePark, 
een PVV-stemmer uit volkswijk De Kooi en iemand van de Vrijplaats in 
het centrum. Tijdens de repetities werd ruimte gemaakt voor 
ontmoetingen tussen de acteurs en Leidenaren die raakvlakken hadden 
met hun personages. Van een Syrische moeder tot een Leidse politica, 
van een jonge ondernemer tot een Leger-des-Heils-vrijwilliger, 
stadsverkenner Julia Schmitz koppelde ze aan onze acteurs. Al deze 
ontmoetingen inspireerden tot het maken van deze dertien 
uiteenlopende personages. 

Gedroomde steden 
Het is dan ook een bont gezelschap geworden dat zich op dit plein heeft 
verzameld. En of ze nu jong of oud, hier geboren of hier beland, links of 
rechts stemmen, alle personages zijn op een of andere manier 
vastgelopen in hun afzonderlijke levens. Ze dromen van een stad zonder 
begrenzingen, een stad waarin alles blijft zoals het was, een stad waarin 
een buitenstaander een kans krijgt, een stad waar je idealen niet ten 
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onder gaan in de politieke realiteit, een stad waarin niemand het koud 
heeft, een stad waarin het verdriet zich niet steeds zo onverwacht 
opdringt. Via de ontmoetingen tussen deze verschillende personages, 
leert het publiek de personages beter kennen. Gaandeweg krijgt de 
toeschouwer meer en meer inzicht in hun levens, hun dromen, hun 
beweegredenen.  

De bubbel breken 
“Een steengoede voorstelling die je niet vertelt dat je je blik moet 
kantelen, maar die blik voor je kantelt”, schreef Theaterkrant over De 
Bubbel. En Hein Janssen schreef in De Volkskrant: “…een voorstelling 
waarmee het Leidse gezelschap overduidelijk iets in gang wil zetten. 
Namelijk: dat wij als goedbedoelende burgers, maar soms ook bange 
mensen, hoognodig op zoek moeten naar De Ander”.   

Van het publiek kregen we veel soortgelijke reacties. De Bubbel is een 
mozaïek-vertelling geworden waarin het publiek kennis maakt met 
verschillende mensen die je normaal gesproken passeert op straat. We 
hoorden van veel toeschouwers terug dat zij juist door het luisteren naar 
de personages die wat verder van hen afstaan, nieuwe inzichten kregen 
over een ander. 

 

De Bubbel (pop-up diner) 
 
Wanneer    8 t/m 26 november 2017 | 14 diners 
Waar   galerie Marktsteeg 10 
Aantal bezoekers 213 
Medewerkers Julia Schmitz, Eline Levering 
Partners  marketingbureau JUST, Marktsteeg 10, Bostel 

Brothers 

 
Haast ongemerkt omringen we ons met gelijkgestemden. We leven in 
een bubbel: met eigen regels, eigen uitgaansplekken en eigen vrienden. 
PS|theater daagde bezoekers aan de voorstelling De Bubbel uit om hun 
eigen bubbel eens onder de loep te nemen. In ons pop-up restaurant in de 
nieuwe galerieruimte Marktsteeg 10 schoven mensen aan tafel bij 
iemand die ze nog niet eerder hadden ontmoet. Via het Breek-je-Bubbel 
spel, ontwikkeld door stadsverkenner Julia Schmitz, kwamen de 
tafelgenoten meer over elkaar te weten. 
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2017: IMPACT 
 
Als stadsgezelschap vormen de verhalen van Leiden de basis van het 
werk van PS|theater. Dat was ook in de projecten en voorstellingen in 
2017 het geval. Voor De verborgen stad, de opening van de 
Lammermarktgarage, lieten we ons inspireren door de verschillende 
lagen in de Leidse geschiedenis. Hiervoor hebben we dankbaar gebruikt 
gemaakt van de input van Erfgoed Leiden. In De Bubbel zijn de 
personages gebaseerd op ontmoetingen van schrijver Renée van 
Marissing en de acteurs met allerlei verschillende Leidenaren. Op die 
manier hebben we ook in 2017 steeds het verhaal van de stad van toen en 
van nu opnieuw kunnen vertellen aan een breed publiek. 

Een belangrijke rol voor het ontwikkelen van onze band met de stad is 
weggelegd voor Julia Schmitz. Sinds april van dit jaar is zij betrokken als 
stadsverkenner bij alle projecten van PS|theater. Zij legde de eerste 
contacten met buurtbewoners van Leiden Zuidwest en hield contact met 
de deelnemers aan Droomland na afloop van de voorstelling. Zij 
ontwikkelde een ontmoetingsspel voor de acteurs van De Bubbel en voor 
de gasten van het pop up diner voor aanvang van De Bubbel. Zij 
interviewde de ondernemers aan de Garenmarkt over hun gedroomde 
plein. Daarmee was Julia al meteen van onschatbare waarde voor ons. 
Dat bleek al uit het gegeven dat aan het eind van het jaar de deelnemers 
aan Droomland met z’n allen kwamen kijken naar De Bubbel.  

 

 

 

1. Bereik 

Evaluatiepunt Projecten Beoogd 
bereik 

Gerealiseerd 
bereik 

    
Artistieke 
crowdsourcing 

 bezoek: 100 
deelname: 50 

bezoek: 100  
deelname: 30  

 Onderzoeksmaand   
 Stadsdebat #1 en 

#2 
  

    
Wijktheaterproductie Droomland 

(veldonderzoek & 
theaterroute) 

bezoek: 700 
deelname: 50 

bezoek: 366 
deelname: 64 

    
Locatieproductie De Bubbel bezoek: 3000  

deelname: 50 
bezoek: 1327  
deelname: 50 

    
Overige projecten 
(theaterportretten) 

De verborgen stad bezoek: - 
betrokkenen: 
- 

bezoek: 600 
deelname: 60 

 Het gedroomde 
plein 

bezoek: 500  
deelname: 20 

bezoek: nb  
deelname: 5 

    
Totaal  bezoek: 4300 

deelname:170 
bezoek: 2393 
deelname:209 

    
 

 

Naar aanleiding van bovenstaand overzicht een aantal opmerkingen: 

- Gedurende het afgelopen jaar, hebben we de projecten artistiek-
inhoudelijk verder ontwikkeld. In het hoofdstuk ‘activiteiten’ is te 
lezen hoe de projecten uitgewerkt zijn. In sommige gevallen 
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hebben de voorstellingen en projecten dan ook andere titels 
gekregen ten opzichte van het meerjarenplan zoals we dat 
ingediend hebben. Zo heet de ‘hypothese’ inmiddels de 
‘onderzoeksmaand’, PS|ontmoet werd omgevormd naar het 
nieuwe format ‘Stadsdebat’, ‘Tinie’ werd ‘Droomland’ en de 
locatieproductie ‘De gedroomde stad’ werd ‘De Bubbel’.   

- Met ‘betrokkenen’ doelen we op de mensen uit de stad die we op 
een of andere manier hebben betrokken bij onze projecten. In 
sommige gevallen zijn dat experts die met ons in gesprek zijn 
gegaan over een bepaald onderwerp, in andere gevallen zijn dat 
wijkbewoners die hebben meegespeeld in de voorstelling en in 
weer andere gevallen zijn dat vrijwilligers die achter de schermen 
hebben geholpen. 

- Met de theaterroute Droomland hebben we minder bezoekers 
bereikt dan we hadden gehoopt. Het aantal bezoekers ligt wel in 
lijn met eerdere wijkprojecten, maar we hebben nog niet de 
beoogde groei kunnen realiseren. Voor 2018 kiezen we voor een 
andere aanpak van het wijkproject, waardoor we een langere 
aanwezigheid hebben in de wijk. Door die langere aanlooptijd, 
hebben we in een vroeger stadium de kaartverkoop in gang te 
zetten. 

- In de oorspronkelijke aanvraag stonden bij de onderzoeksmaand 
buurtborrels opgenomen, waarmee we publiek zouden 
genereren. In de verdere inhoudelijke ontwikkeling hebben we 
het idee van de buurtborrels laten varen. We hebben de 
onderzoeksmaand met name gebruikt als een inhoudelijke 
kennismaking met het thema en met de (nieuwe) makers.   

- In de onderzoeksmaand hebben we wel een nieuw initiatief 
ontwikkeld, namelijk het stadsdebat, waarbij we op een speelse 
en theatrale manier Leidenaren aan het woord lieten over hun 
'gedroomde stad’. Dit bleek een geslaagde manier om in gesprek 

te raken met de stad over uiteenlopende onderwerpen, gelieerd 
aan ons thema. Daarom hebben we op Prinsjesdag, een tweede 
editie georganiseerd.  

 

2. Publiek 

PS|theater is het hele jaar actief geweest op verschillende plekken in de 
stad met uiteenlopende projecten. Daarmee bereiken we een breed scala 
aan Leidenaren. We zien in ons publiek een grote diversiteit aan leeftijd, 
afkomst, opleiding en inkomen. Door onze manier van werken bereiken 
we ook de Leidenaren niet vanzelfsprekend met theater in aanraking 
komen.  

Met de projecten van 2017 hebben we nieuw publiek weten te bereiken. 
Zo kwam 33% van de bezoekers aan Droomland voor het eerst naar een 
voorstelling van PS|theater. Bij Droomland was 38% van de bezoekers 
afkomstig uit de wijk Leiden Zuidwest. Dat is een lichte stijging ten 
opzichte van eerdere wijkprojecten.  

Op het terrein van culturele diversiteit valt nog wel de nodige winst te 
behalen. De speelperiode van Droomland viel in de Ramadan, waardoor 
de cultureel diversere doelgroep moeilijk te bewegen was. Wel hebben 
we in de verschillende projecten verschillende mensen met een Syrische 
achtergrond betrokken in de projecten, zoals in Droomland en De Bubbel, 
als gespreksgenoot. 

De Bubbel is door 1327 mensen bezocht. Dit is een bezettingsgraad van 59 
procent. Bij De Bubbel waren ook groepsbezoeken van twee klassen uit 
het middelbaar onderwijs en van de PABO Kunstklas van Hogeschool 
Leiden. De spreiding van de bezoekers was behoorlijk scheef. In de eerste 
week lag de bezettingsgraad laag, terwijl in de laatste speelweek alle 
voorstellingen uitverkocht waren. Het bleek dat de voorstelling pas ging 
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leven in de stad toen de locatie zichtbaar was en er ’s avonds op het plein 
van alles te zien was. De mond-tot-mondreclame is, getuige het 
publieksonderzoek, erg belangrijk geweest bij deze voorstelling. 

 

3. Betrokkenen  
 
Door in 2017 te gaan werken met theatermaker Julia Schmitz als impact 
manager / stadsverkenner, hoopten we onze impact te vergroten met 
behulp van: 

- Het bouwen van een netwerk in de wijk voor aanvang van een 
project 

- Het vasthouden van het netwerk in de wijk na afloop van een 
project 

- Het meewerken aan verschillende projecten van PS|theater 
- Het ontwikkelen van theatrale invalshoeken om ontmoetingen 

vorm te geven 

Tijdens haar eerste jaar als stadsverkenner bij PS|theater heeft Julia 
allereerst een netwerk opgebouwd in Leiden Zuidwest ten behoeve van 
Droomland. Via dit netwerk maakten de makers van PS|theater kennis 
met allerlei wijkbewoners. Hun verhalen boden inspiratie voor de 
voorstelling. Sommige wijkbewoners raakten zo betrokken bij de 
voorstelling dat zij meespeelden in de voorstelling of hun huiskamer 
beschikbaar stelden voor publiek. Hierbij was Julia steeds hun vertrouwde 
aanspreekpunt.  

Daarnaast was Julia actief bij de projecten De verborgen stad en Het 
gedroomde plein. Voor De verborgen stad wierf zij figuranten en 
begeleidde hen tijdens de voorstellingen. In het kader van Het gedroomde 
plein interviewde ze ondernemers en omwonenden. Bij de voorstelling De 

Bubbel was het Julia die de acteurs koppelde aan verschillende 
Leidenaren en voor deze ontmoetingen een nieuw spel ontwikkelde. Dit 
spel werd vervolgens de basis voor het Breek-je-Bubbel-spel tijdens het 
Pop-updiner. 

Ten slotte zijn er verschillende Leidenaren betrokken geweest bij onze 
voorstellingen als vrijwilliger. Ze hielpen bij de kassa of aan de bar, bij de 
cast&crew-catering of bij de publieksbegeleiding. Langzaam maar zeker 
is er een hechte groep mensen ontstaan die graag op die manier 
betrokken zijn bij PS|theater. 

Impact van Droomland 
“Als ik ‘s avonds uit het raam kijk, denk ik vaak ‘helaas geen voorstelling 
meer”, schrijft Charles in een mail. In juni was het publiek van de 
voorstelling Droomland twee weken lang avond na avond te gast bij 
Charles. Gezeten in zijn huiskamer, hoorden de toeschouwers van alles 
over zijn hobby’s en kregen zo een klein inkijkje in zijn leven. En zo werd 
Charles van een wat teruggetrokken man ineens toch twee weken lang 
gastheer van Droomland. 

Tijdens het werken in Leiden Zuidwest, kwam de noodzaak tot 
ontmoeting naar voren. Dit werd gaandeweg een steeds belangrijker 
onderdeel in het veldonderzoek en daarmee ook van de voorstelling. En 
zo ontstond het idee om de ontmoeting met elkaar en met 
buurtbewoners tot de kern van Droomland te maken. Hiervoor hadden 
we de medewerking nodig van bewoners van de twee flats aan de 
Kennedylaan. We hoopten dat wij het publiek in hun huiskamers zouden 
willen ontvangen. Het was een spannende keuze, maar uiteindelijk 
hebben we een aantal mensen hiertoe bereid gevonden. Dit werden de 
gastheren en – vrouwen van Droomland. Daarnaast hebben we aantal 
mensen uit de wijk betrokken als spelers in de voorstelling. Zij vormden 
beelden op straat die aansloten bij het hoorspel dat het publiek via de 
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koptelefoon hoorde. Het was een kleine groep mensen die op deze 
manier betrokken was, maar wel een hechte groep. Dat komt ook naar 
voren uit de blogs van twee deelnemers: 

“Het was een bijzondere ervaring om voor de buurt personen uit de 
buurt te spelen. ‘We gaan dit beslist missen’, daar waren Sandra 
(De Vrouw met het Hondje) en ik (De Verwarde Man) het over eens. 
Ja, op maandag-, dinsdag- en woensdagavonden, als er geen 
voorstelling was, liepen we vaak al met de ziel onder de arm. (…) 
Gisterenavond was de laatste opvoering. Met weemoed namen wij 
afscheid. De blauwe keet gaat verdwijnen uit het straatbeeld; in de 
Basis wordt straks het bord WINKELRUIMTE TE HUUR van de Fa. 
Basis weer opgehangen. Het leven herneemt zijn gewone gang in de 
buurt die ik nooit meer de saaiste en onopvallendste van Nederland 
zal noemen.”  

Lees meer op www.fransmensonides.nl  

“Na de voorstellingen van de afgelopen twee weken durf ik wel te 
zeggen dat PS het leven in de wijk voor veel mensen veranderd 
heeft. De buurtkinderen zijn een hechte groep geworden, die elkaar 
ook achter de schermen bijna dagelijks ziet. Vriendschappen zijn 
ontstaan, ideeën uitgewisseld en plannen gesmeed. Dit grotendeels 
te danken aan de persoonlijke verhalen die PS tevoorschijn heeft 
gehaald.” 

Lees meer op www.fraukjevonkphotography.com  

Na afloop van het project, hebben we geprobeerd de band met de 
deelnemers warm te houden. Dat is best lastig geweest, gezien de vele 
projecten waar Julia ook bij betrokken was. Toch is er wel degelijk 
contact geweest na Droomland. Bijvoorbeeld voor het groepsgesprek in 
het kader van het onderzoek van BankGiro Loterij Fonds. Tegelijkertijd 

merkten we ook dat de band tussen de deelnemers onderling dusdanig 
hecht was geworden, dat zij met een groepje nog twee voorstellingen 
later in het jaar gezamenlijk hebben bezocht.  

Bubbels breken tijdens het Pop-updiner 
Na afloop van het Pop-updiner bij De Bubbel, vroegen we deelnemers hun 
ervaringen te delen. Op onze website zijn de verslagen te lezen van 
Annette, Safia, René, Marcel en Nynke. Zij beleefden tijdens het Pop-
updiner bijzondere ontmoetingen. "Ik heb het idee dat ik mijn 
tafelpartner na dit diner beter ken dan mijn eigen buren!", schrijft Safia. 
“In eerste instantie dacht ik veel gemeen te hebben met mijn 
tafelpartner; die tevens in de culturele sector werkt en ongeveer dezelfde 
leeftijd heeft. (Beiden merkten we op dat we ons in een bubbel bevinden 
waar we veel verschillende mensen tegenkomen). Dankzij het vragenspel 
dat op tafel lag, kwamen we ook verschillen tegen. Zoals het feit dat ik 
een carrièreswitch gemaakt heb en als ondernemer werk. Zij bewonderde 
dat maar weet nog niet wat ze precies wil. En: ik woon met plezier in 
Leiden, terwijl zij serieuze emigratieplannen naar Italië heeft.” De andere 
verslagen zijn te lezen via deze link. 

4. Partners 

De belangrijkste partners in 2017 waren: 

Erfgoed Leiden en omstreken 
Met Erfgoed Leiden eo deelt PS|theater de liefde voor het Leidse verhaal. 
Bij veel van de projecten van PS|theater, duikt dramaturg Erica Smits in 
het archief van Erfgoed Leiden. Daarnaast zijn er een aantal brainstorms 
georganiseerd met de medewerkers van Erfgoed Leiden over de 
jaarthema’s, om op die manier verhalen en schatten op het spoor te 
komen die we anders niet hadden gevonden. In 2018 wordt de 
samenwerking geïntensiveerd in het kader van het project Vergeet-me-
niet en gaan we op zoek naar een manier om ook de verhalen die 
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PS|theater vindt in de stad op te nemen in het archief. Lees ook het 
interview met directeur Ariela Netiv en dramaturg Erica Smits  

Leidse Schouwburg-Stadsgehoorzaal 
Als de grootste podiumkunstenorganisatie, is de Leidse Schouwburg-
Stadsgehoorzaal een logische partner in Leiden. Het afgelopen jaar vond 
PS|theater tijdens de onderzoeksmaand een tweede thuis in de 
Stadsgehoorzaal. Daarnaast trokken we samen op in het organiseren van 
de twee stadsdebatten in de Breezaal. 

JUST 
Marketingbureau JUST is een inspirerende partner voor PS|theater in het 
ontwikkelen van marketingcampagnes die nauw aansluiten bij de inhoud 
van ons werk. Zij deden dat bijvoorbeeld bij Wij van de fabriek door een 
koppeling te maken tussen het thema van de voorstelling en de sluiting 
van winkelketen V&D. Hieruit ontstond de nodige landelijke exposure. 
Voor de voorstelling De Bubbel kwam JUST met het idee om het publiek 
de kans te geven zelf ook uit hun bubbel te breken tijdens het Pop-
updiner. (zie ook ‘activiteiten-Pop-updiner). Hoewel het Pop-updiner 
uiteindelijk niet voor eenzelfde exposure zorgde als de campagne voor 
Wij van de Fabriek, sloot het diner bijzonder goed aan bij de inhoud van de 
voorstelling. Bezoekers aan het diner waren erg enthousiast en kwamen 
goed opgewarmd de voorstelling in.  

PS|Vrienden en PS|Bedrijfsvrienden 
De vriendengroep van PS|theater is gedurende 2017 gegroeid naar 116 
vrienden. Dat is een stijging van 63% ten opzicht van de 71 vrienden bij 
aanvang van het kalenderjaar. Daarnaast heeft PS|theater een nieuwe 
invulling gegeven aan de vriendschap. Hierbij kunnen de vrienden kiezen 
voor een jaarlijkse bijdrage van € 25,-, € 75,- of € 150,-.   

Tijdens De Bubbel is PS|theater begonnen met het opzetten van een 
Bedrijfsvriendengroep en organiseerde daarvoor een bedrijvenborrel. Dit 
heeft geleid tot de aanmelding van de eerste vier Bedrijfsvrienden.  

5. Theaterveld  
In 2017 hebben we op een aantal manieren een uitwisseling met het 
theaterveld tot stand gebracht: 
 
- het werken met nieuwe makers 
Het afgelopen jaar zijn Jacqueline Boot (PS|jong), Renée van Marissing 
(tekstschrijver De Bubbel), Peerke Malschaert (maker en eindregisseur 
Droomland) en Anna van der Kruis (tekstschrijver Droomland) betrokken 
geweest bij onze projecten. Zij namen deel aan de onderzoeksmaand en 
lieten zich inspireren door ontmoetingen met Leidenaren. Op die manier 
verbonden zij zich aan onze sociaal-artistieke manier van werken. 

Het werken met nieuwe makers leverde nieuwe input, maar ook nieuwe 
vragen. Tijdens het werken met Peerke Malschaert hebben we erg 
moeten zoeken naar haar rol. Was zij eindregisseur die het materiaal aan 
het eind van het proces bij elkaar zou brengen tot een voorstelling? Was 
zij regisseur die het hele proces een sturende rol zou hebben? Of was zij 
een van de makers in een collectief? We merkten dat zowel Peerke, als 
onze eigen makers, als wijzelf daarin op de proef werden gesteld. 
Tegelijkertijd kregen we moeilijk grip op de wijk en was het helder krijgen 
van het artistiek concept nog een flinke kluif. Tegelijkertijd bracht de 
samenwerking met Peerke wel de heel bijzondere theaterroute 
Droomland voort. Dankzij de urgentie die Peerke voelde en bevocht om 
vooral de wijk te betrekken in de voorstelling zelf, was er in Droomland 
meer ruimte voor wijkbewoners als medespelers, speelden we in 
huiskamers en werd het publiek aangesproken als deelnemer en niet 
alleen als toeschouwer. 
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Voor Jacqueline Boot bestond het afgelopen jaar vooral uit het opstarten 
van het jongerengezelschap. In deze opstart was er de nodige tijd nodig 
voor onderlinge kennismaking en het meer productionele realiseren van 
dit nieuwe onderdeel van PS|theater. En tegelijkertijd moest er in enkele 
maanden al een eerste voorstelling van PS|jong staan tijdens Theater na 
de Dam in mei. In die beperkte tijd wist Jacqueline met de jongeren Wat 
laat je achter, wat neem je mee te realiseren, die door het gebruik van 
locatie, beelden, documentair en persoonlijk materiaal heel mooi paste in 
de stijl van PS|theater. Na dit proces werd ook duidelijk dat Jacqueline 
behoefte had aan een maker naast haar in aanloop naar de volgende 
voorstelling van PS|jong. Het lukte niet om deze te vinden binnen het 
team van PS|theater, daarom werd Kim van den Bent bij PS|jong 
betrokken. Dit was een prettige samenwerking, maar door de tijdsdruk 
van het maakproces raakte het sociaal-artistieke aspect van PS|jong 
makkelijk ondergesneeuwd. Dit is voor het vervolg in 2018 een punt van 
aandacht. 

Voor De Bubbel werkten we voor het eerst samen met schrijver Renée van 
Marissing. In een vroeg stadium liet zij zich rondleiden door de stad. Ze 
ging op stap met een jonge moeder uit Leiden-Noord, een directeur van 
het BioSciencePark, een PVV-stemmer uit volkswijk de Kooi en iemand 
van de Vrijplaats in het centrum. Zo dompelde Renee zich meteen in het 
Leidse netwerk en in onze manier van werken. In de ontwikkeling van het 
artistiek concept bleek het vervolgens lastig om samen op één lijn te 
komen. Onze wens om een mozaïek-vertelling te maken kwam niet 
overeen met haar behoefte om vanuit een anekdote te schrijven. Dit 
verschil van inzicht zorgde voor vele inspirerende gesprekken, die 
zorgden dat wij onze ideeën steeds scherper formuleerden. Tijdens deze 
gesprekken zijn dan ook veel belangrijke zaadjes geplant voor de 
voorstelling. In het verder werken aan de voorstelling bleek dat de 
teksten van Renée dankbaar materiaal waren als startpunt voor de 

repetities, maar ook dat het materiaal dat ontstond vanuit de gesprekken 
met Leidenaren en vanuit improvisaties beter paste in de uiteindelijk 
voorstelling.  
 
- het werken met studenten 
Bij het veldonderzoek in Leiden Zuidwest en de theaterroute Droomland 
werd het PS|team aangevuld met Daniël van Duijvenbooden. Als 
onderdeel van zijn opleiding theaterdocent aan Artez in Arnhem liep hij 
stage bij PS|theater. Daarbij stortte hij zich net als de andere makers van 
PS|theater in de wijk, sprak met allerlei buurtbewoners, speelde mee in 
de voorstelling en ontwikkelde de ‘cross-the-line’-scene in Droomland. 

In september 2017 verzorgden de makers van PS|theater een startweek 
met de studenten van de opleiding theaterdocent aan Artez in Arnhem. 
We namen de veertig studenten uit het eerste, tweede en derde jaar mee 
in onze werkwijze en lieten ze in een week tijd een urban action in de stad 
ontwikkelen en daar een theatrale vertaling van maken.  
 
- uitwisseling met collega’s  
Door de wat late  maar wel vliegende start van Julia, waren we in eerste 
instantie niet in de gelegenheid om ontmoetingen te initiëren met 
gelijkgestemde theatergroepen. Julia was wel aanwezig bij een 
bijeenkomst over publiekswerking in tijdens Het Theaterfestival in 
september. Dramaturg Erica Smits maakte in november deel uit van het 
panel tijdens een bijeenkomst over co-creatie in het kader van Frascati 
Issues: De onvertelde stad. Daarnaast schreef zij het artikel ‘JA! Ruimte 
aan de toeschouwer!’ op Theaterkrant.nl, waarin zij onder andere ingaat 
op de sociaal-artistieke werkwijze van PS|theater.  

Daarnaast heeft zowel een klas van de MBO Theaterschool Rotterdam als 
een klas van de opleiding docent Theatermaken van de AHK de 
voorstelling De Bubbel bezocht, met een nagesprek na afloop. 
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2017: SWOT 
 positief 

in
te

rn
 

Sterktes 
Artistiek 
- steeds meer grip op artistiek profiel 
- werken op locatie als onderscheidend aspect in artistiek 
profiel 
- sociaal-artistieke werkwijze als onderscheidend aspect 
- opgebouwde ervaring met werken op locatie 
Sociaal-maatschappelijk 
- sterke worteling in de stad 
- bereiken van een divers publiek 
Financieel-economisch 
- meerjarige ondersteuning van Fonds Podiumkunsten, 
BankGiro Loterij Fonds en Fonds1818 
 

ex
te

rn
 

Kansen 
Artistiek 
- ontwikkelen artistiek profiel door het werken op locatie  
- ontwikkelen artistiek profiel door het werken met nieuwe 
makers 
- opzoeken van locaties aan de rand van de stad en in de regio 
- uitwisseling met andere sociaal-artistieke gezelschappen 
- ontwikkeling van PS|huis als podium en ontmoetingsplek 
Sociaal-maatschappelijk 
- versterken van de band met de stad door inzet 
stadsverkenner 
- diverser maken van publieksbereik  
Financieel-economisch 
- toename (Bedrijfs)Vrienden 
- beschikbaarheid repertoire voor opdrachten uit de stad 

 

 

 negatief 

in
te

rn
 

Zwaktes  
- kleine organisatie zorgt voor hoge werkdruk. 
- snelle groei van de organisatie geeft in hoog tempo 
toenemende verantwoordelijkheden en verplichtingen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ex
te

rn
 

Bedreigingen 
Artistiek 
- werken met nieuwe makers vraagt om meer begeleiding en 
stelt ons artistiek en organisatorisch voor nieuwe vragen 
- productionele en financiële druk door het werken op locatie 
Financieel-economisch 
- tijdsinvestering die nodig is om aantal (Bedrijfs)Vrienden te 
laten groeien 
- grilligheid van kaartverkoop maakt het inschatten van 
bezoekersaantallen en recettes lastig 
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2017: FINANCIEN 
 

PS|theater heeft in 2017 een positief resultaat van €38.527 behaald. In 
2016 was een tekort ontstaan van €16.075, dus het stichtingsvermogen 
was op 31 december 2017 €22.452. Het positieve resultaat is met name 
ontstaan door twee projecten met een wat meer commerciële 
financiering: De verborgen stad (Lammermarkt) en Het gedroomde plein 
(Garenmarkt). PS|theater streeft naar een stichtingsvermogen van 
€50.000 (ongeveer 10% van de jaaromzet). Dit bedrag is in samenspraak 
met de penningmeester vastgesteld.  

De solvabiliteit bedraagt 25.8%  (2016: -41.6%). De stijging van dit saldo 
is zuiver te verklaren door het positieve resultaat in het boekjaar. Dit was 
nodig om een financieel stabiele partij te zijn voor haar partners en 
fondsen. Ons streven is om dit kengetal komende jaren op eenzelfde peil 
te houden. Hierbij willen we wel de omvang van het eigen vermogen in 
absolute getallen laten stijgen. De wijze waarop is toegelicht in onze 
toekomstparagraaf. 

De liquiditeit bedraagt 2.6 (2016: 0.7). Dit houdt in dat de stichting op 31 
december 2017 na betaling van haar schulden en ontvangst van haar 
vorderingen liquide middelen overhoudt. Ook dit saldo is ten opzichte 
van vorig jaar gestegen. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door het 
positieve resultaat. Hoewel dit saldo voor PS | theater een belangrijk 
meetpunt is voor het financieel presteren, blijft dit een momentopname. 
In het komende jaar gaan wij proberen een stabiel maar stevig positief 
operationele kasstroom te blijven genereren om de continuïteit van PS | 
theater te blijven waarborgen. 

2017: REALISATIE 
 
 

Geografische spreiding  
Zoals aangegeven in ons meerjarenplan, kiest PS|theater er bewust voor 
om het stadsgezelschap van Leiden te zijn. Wij zien de stad Leiden als 
werkterrein, onderzoeksgebied, podium en partner. Op die manier 
hebben we ook in 2017 onze projecten gerealiseerd. Het startpunt van 
het themajaar was de gedroomde stad. We hebben ons tijdens het 
veldonderzoek gericht op de wijk Leiden Zuidwest en daar een 
voorstelling gemaakt. We hebben gesproken en gewerkt met mensen 
van verschillende achtergronden. En we hebben op verschillende locaties 
in de stad projecten gerealiseerd en voorstellingen gespeeld.  

Realisatie beoogde prestaties 
In 2017 hebben we de projecten, zoals we die voor ogen hadden in het 
ingediende meerjarenbeleidsplan kunnen realiseren. Gaandeweg zijn er 
wel wat veranderingen geweest in de realisatie van de voorstellingen. In 
sommige gevallen lagen hier productionele en financiële redenen aan ten 
grondslag, maar de wijzigingen kwamen met name voort uit de artistieke 
ontwikkeling van de projecten. 

Tijdens 2017 hebben zich twee extra producties aangediend: De 
verborgen stad en Het gedroomde plein. Met name De verborgen stad 
kwam voort uit een goede verstandhouding met de gemeente omtrent 
de werkzaamheden aan de parkeergarage en leidde tot een succesvolle 
opening, zowel in artistiek en sociaal opzicht, als in publieksbereik en 
impact. Ook Het gedroomde plein was een project op verzoek van de 
gemeente.  
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Met de producties die zijn opgenomen in het meerjarenbeleidsplan 
hebben we minder bezoekers gehaald dan beoogd. Nu hadden we de lat 
voor onszelf wel heel hoog gelegd. Het is aanleiding om goed te 
reflecteren op onze ambities en prioriteiten in de komende jaren. De 
locatieproducties Droomland en De Bubbel hebben minder bezoekers 
gehaald dan gehoopt. Bij De Bubbel heeft dat onder andere te maken met 
de laat opgestarte marketingcampagne. In het nieuwe jaar willen we 
zorgen dat de campagne voor de grote locatieproductie in een eerder 
stadium van start kan gaan. Tegelijkertijd zien we ook dat zowel 
Droomland als De Bubbel in sociale zin veel impact had bij de betrokken 
Leidenaren. Daarnaast hebben we met de ‘extra’ productie De verborgen 
stad wel een groot publiek bereikt en een grote groep Leidenaren 
betrokken bij de voorstelling. 

Ontwikkeling eigeninkomstenquote 

In 2017 was de eigeninkomstenquote van PS|theater 57%. Dit is in lijn met 
onze verwachting. Wij streven naar een financieringsmix van private 
fondsen (+/- 20%) en (gemeentelijke) overheid (+/-50%), van 
partnerschappen en sponsoring (+/-15%) en opbrengsten uit onze 
kaartverkoop en uitkoopsommen (+/- 15 %). In 2017 was deze verdeling 
als volgt: 43% (gemeentelijke) overheid, 30% private fondsen, 5% 
partnerschappen en sponsoring en 22% opbrengst uit kaartverkoop en 
uitkoopsommen.  

 

 

 

Aandachtspunten organisatie 

PS|theater ziet onderstaande aandachtspunten voor de organisatie: 

-> de toename van financiële middelen uit sponsoring via 
(Bedrijfs)Vrienden  
-> het werken met en betrekken van nieuwe makers  
-> de uitdagingen die de schaalvergroting met zich meebrengt op 
organisatorisch en productioneel vlak. 
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2017: ORGANISATIE 
 

Werkgeverschap en opdrachtgeverschap 

Stichting PS|theater had in 2017 geen personeel in dienst. Alle 
medewerkers zijn zzp-ers. Daarbij waren de artistiek leider, zakelijk 
leider, de dramaturg, de producent en de coördinator marketing en 
publiciteit wel vast verbonden aan PS|theater om de nodige continuïteit 
te bewerkstelligen. Deze medewerkers zijn één of twee dagen aanwezig, 
worden betrokken bij alle projecten op de korte én de lange termijn. 
Daarnaast worden de uitvoerende medewerkers (zowel artistiek als 
productioneel)  per project gecontracteerd. 

Samenstelling 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: 

- artistiek leider Pepijn Smit 
- zakelijk leider  Irene Timmer 
- dramaturg  Erica Smits 
 
De Raad van Toezicht bestaat uit: 

- voorzitter   Ruben Maes 
- penningmeester Winfred Voordendag 
- secretaris  Kris Schiermeier 
- lid   Koen Brakenhoff 

 

 

Aftreedschema Raad van Toezicht 

Naam Functie Eerste 
benoeming 

Tweede 
benoeming 

Aftreeddatum 

Ruben Maes Voorzitter 1 jan 2012 1 jan 2016 1 jan 2020 
     
Winfred 
Voordendag 

Penningmeester 1 sept 2015 1 sept 2019 1 sept 2023 

     
Kris 
Schiermeier 

Secretaris 1 jan 2012 1 jan 2016 1 jan 2020 

     
Koen 
Brakenhoff 

Lid 1 jan 2017 1 jan 2021 1 jan 2025 

 
Nevenfuncties Raad van Toezicht 

* Ruben Maes 

Bezoldigd:   
eigenaar adviesbureau &MAES 
Onbezoldigd:  
bestuurslid PELS, gezelschap Jakop Ahlbom, lid Raad van Toezicht 
Letterenfonds, lid Raad van Advies Teylersmuseum 

* Kris Schiermeier 

Bezoldigd: 
Directeur Japanmuseum SieboldHuis/ Bestuurder Stichting SieboldHuis 
Onbezoldigd: 
Voorzitter van: Heinz Kaempfer Fund, Tastbaar Verleden, International 
Service Rotary Leiden Oost. Bestuurslid van: Society of Japanese Arts, 
Tikotin Foundation, ‘The Netherlands-Japan Review’, Internationale 
Sieboldconferentie, Programmabeleidbepalend Orgaan Holland 
Centraal, Kunst en Cultuur en ‘Diplomat Affairs - In touch with the Dutch 
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Magazine’. Lid comité van aanbeveling van: Shofukan, Hito-Iki, Opera 
Deshima 

* Winfred Voordendag 

Bezoldigd: 
zakelijk leider BNN/VARA  
Onbezoldigd: 
Bestuurslid Theatergroep De Warme Winkel, Lid Raad van Toezicht 
theatercollectief Schwalbe, Lid Algemeen Bestuur VACI – Verzuim 
Arrangementen Creatieve Industrie, Bestuurslid theatergroep ’t Barre 
Land, Bestuurslid theatergroep Kassys 

* Koen Brakenhoff 

Bezoldigd: 
Hoofd marketing Mauritshuis 
Onbezoldigd: 
Lid selectiecommissie Stenden University, Voorzitter VvE Nieuw Leyden 

Toepassing Code Cultural Governance 

PS|theater werkt met een Raad van Toezicht-model en onderschrijft de 
Code Cultural Governance. Door toepassing van dit model is zowel de 
schakelsnelheid van de organisatie gewaarborgd als de controle op het 
functioneren van het bestuur. De leden van de Raad van Toezicht 
vervullen deze functies onbezoldigd. 

De meerjarige ondersteuning door Fonds Podiumkunsten, Fonds1818 en 
BankGiro Loterij Fonds sinds dit jaar, zorgde voor een schaalvergroting 
van de organisatie. Daarmee werd het ook van belang om een aantal 
stappen te zetten in de ontwikkeling van de Raad van Toezicht. De 
huidige Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar nadrukkelijk de 
aandacht gevestigd op de toepassing van de Code Cultural Governance. 

Zo hebben we de afgelopen periode de profielen van de RvT-leden 
vastgesteld, hanteren we de CCG-jaarplanning bij de vergaderingen en 
wordt nu ook ruimte gemaakt voor een evaluatie van het functioneren 
van de Raad van Toezicht. In het kader van de transparantie was al de 
nodige informatie over de organisatie en de Raad van Toezicht 
beschikbaar. Deze was echter niet altijd up to date.  

In 2017 is de Raad van Toezicht nauw betrokken geweest bij het 
financieel strategisch beleid. PS|theater eindigde 2016 met een negatief 
resultaat. Het was dus van groot belang om in 2017 te zorgen voor een 
positief resultaat. De zakelijk leider en de penningmeester hebben hierin 
nauw met elkaar opgetrokken. 

Toepassing Code Culturele Diversiteit 

Zoals het past bij een stadsgezelschap streeft PS|theater in zijn 
programma’s, publiek, partners en personeel naar een afspiegeling die 
klopt bij de samenstelling van de stad. PS|theater wil Leidenaren van alle 
leeftijden, culturele achtergronden, inkomens en opleidingsniveaus 
bereiken en betrokken. Van rasechte Leidse glibbers tot nieuwkomers 
van over de hele wereld.  

In de praktijk echter zien we die afspiegeling van de stad nog niet 
helemaal terug in ons publiek. Met onze projecten slagen we er wel in om 
Leidenaren uit verschillende lagen van de stad te bereiken. De diversiteit 
zit dan met name in inkomensgroepen en opleidingsniveau. De diversiteit 
in etnische achtergronden blijft een punt van aandacht.  

In 2017 hebben we op een aantal manieren geprobeerd dit te 
bewerkstelligen, maar met wisselend resultaat: 

- Tijdens het veldonderzoek in Leiden Zuidwest zijn onze maker in 
gesprek gegaan met mensen met verschillende etnische achtergronden, 
zoals Marokkanen en Syriërs. Deze verhalen hebben wij als inspiratie 
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meegenomen in de voorstelling Droomland. Omdat de voorstelling 
tijdens de Ramadan speelde, lukte het maar mondjesmaat om deze 
groep wijkbewoners bij de voorstelling te betrekken als deelnemer of als 
toeschouwer. 

- In aanloop naar De Bubbel hebben onze makers gesproken met een 
aantal Syrische vluchtelingen. Hun verhalen vormden de basis van twee 
personages in de voorstelling. Via deze betrokkenheid hebben deze 
gespreksgenoten ook de voorstelling bezocht en zijn ze nog steeds 
verbonden aan PS|theater. 

- In het casten van acteurs en het betrekken van makers zoeken we 
bewust naar een diversere samenstelling. Op die manier willen we ook in 
onze producties een afspiegeling laten zien die klopt bij de stad. Dat 
heeft verschillende inspirerende gesprekken opgeleverd, maar vooral 
door beschikbaarheid zorgde ervoor dat de samenwerkingen nog niet 
van de grond zijn gekomen. Bij de projecten van 2018 zijn die 
samenwerkingen er wel.  

- Bij het opstarten van PS|jong was het onze wens om een meer diverse 
groep jongeren bij elkaar te brengen. In de praktijk is de aandacht en 
energie het afgelopen jaar vooral uitgegaan naar het opstarten van het 
jongerengezelschap zelf en hebben we nog niet voldoende tijd kunnen 
investeren in een bredere werving.  

- In 2017 hebben we met de Raad van Toezicht gesproken over het 
creëren van een leerplek in de RvT, om op die manier 
ervaringsmogelijkheden te bieden die niet voor iedereen voor het grijpen 
ligt. Tegelijkertijd merkten we ook dat we het afgelopen jaar onze tijd en 
aandacht nodig hadden voor de ontwikkeling van de Raad van Toezicht 
en dat dit wellicht niet het juiste moment was voor een dergelijke 
leerplek. 

PS|theater heeft zeker de wens om een grotere diversiteit te 
bewerkstelligen. De eerste aanzetten en resultaten daartoe zijn er. Maar 
het blijft een punt van aandacht. In 2018 willen we aan de hand van de 
Code Culturele Diversiteit met elkaar en met de Raad van Toezicht in 
gesprek over het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid. 
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