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VOORWOORD  
 
Tegen alle verwachtingen in was 2021 voor MATZER Theaterproducties een vruchtbaar jaar, waarin we binnen 
de omstandigheden veel gespeeld hebben en hard gewerkt hebben aan ons netwerk binnen onze nieuwe 
manier van produceren. 
 
Het jaar begon somber. De repetities voor Je kunt me gerust een geheim vertellen waren net begonnen toen er 
najaar 2020 een lockdown werd afgekondigd. Wel hebben we de voorstelling gerepeteerd en afgemaakt maar 
we konden uiteindelijk pas de eerste keer spelen op 23 juni 2021. 
In de periode van lockdown besloten we online tekstlezingen te organiseren van Je kunt me gerust een geheim 
vertellen, enerzijds om onze partners tegemoet te komen, anderzijds om zichtbaar te blijven, maar ook als 
acquisitiemiddel voor nieuwe voorstellingen. Mede daardoor hadden we van september tot eind december 
een bomvolle speellijst van 67 voorstellingen, waarvan we er tot de lockdown van najaar 2021 toch nog 48 
hebben gespeeld. Het was uiteraard opnieuw een jaar van schuiven, wachten, hopen, en weer door. Maar 
dankzij de flexibiliteit van onze organisatie wisten we dit om te zetten in tijd die we ook weer konden 
investeren in de ontwikkeling en verdieping van ons concept en onze organisatie.  
 
Een volgende tegenslag was dat Agatha, die meteen na de première op 6 maart 2020 niet meer gespeeld kon 
worden en ook nu in de reprise maar éen keer heeft kunnen spelen door een nogal onverwachte sluiting van 
de theaters op 28 november 2021. Deze voorstelling is hiermee helaas voor het laatst gespeeld. 
 
En toch overheerst het gevoel dat dit een jaar van opbouw was, van verder pionieren in onze nieuwe manier 
van produceren, wat energie gaf en veel mooie nieuwe verbindingen opleverde, met zowel theaters als 
bedrijven, overheden, instellingen en onderwijs. Een jaar waarin we nieuwe partners vonden voor onze 
volgende voorstellingen en intussen verder bouwden aan onze organisatie. Een fijne nieuwe 
communicatieafdeling vormgaven, en ruimte creeerden voor de nabije en verdere toekomst. 
 
Tot slot begonnen in december de repetities voor SMART, opnieuw in de onzekerheid of die uit zou kunnen 
komen… Inmiddels weten we dat dat zo is. 
 
We sluiten het jaar met trots op de behaalde resultaten af en hopen op een rimpellozer 2022, voor de hele 
sector. 
 
Madeleine Matzer.  
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OVER MATZER THEATERPRODUCTIES 
 
MATZER is het ondernemende en compacte theatergezelschap van artistiek leider Madeleine Matzer en 
huisgezelschap van De Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. MATZER zoekt mensen op, speelt op plekken waar 
mensen zijn die het echt aangaat, raakt mensen rechtstreeks in hun hart en bereikt daarmee een groot, divers 
en inclusief, gedeeltelijk nieuw publiek, met wie we in dialoog gaan over onderwerpen die er voor hen echt toe 
doen. Hierdoor worden er betekenisvolle verbindingen gelegd tussen MATZER en uiteenlopende organisaties, 
nieuwe soorten publiek én theaters. 
 
Gelaagd, transparant en actueel  
Signatuur van MATZER 
 
MATZER maakt artistiek autonoom kwaliteitstheater dat het hart raakt. Ontmoeting in de vorm van 
interactieve nagesprekken is organisch onderdeel van alle voorstellingen en zet kunst in een groter 
maatschappelijk perspectief. MATZER kiest daarmee nadrukkelijk voor de kracht van het analoge, voor de live 
ontmoeting die in de oprukkende technologische samenleving onder druk staat.   
 
De eigen signatuur van MATZER is de rode draad die door alle producties heenloopt: gelaagd, transparant en 
actueel theater. Theater dat dicht op de huid zit, poëtisch, oprecht, altijd confronterend en met een steeds 
grotere rol voor de verbeelding, steeds kaler, erop uit om met schijnbaar minimale middelen maximale 
effecten te bereiken. De acteursregie zorgt voor een oprechtheid van spel die ontwapenend werkt, om 
daarmee optimale identificatie te bewerkstelligen.   
 
De voorstellingen gaan over mensen die gemakkelijk te veroordelen zouden zijn, maar waar je je in de 
voorstelling zo goed mee kan identificeren, dat je hun beweegredenen kunt navoelen. Zodat je niet naar een 
ander hoeft te wijzen, omdat je de zwaktes van de ander, kunt herkennen in jezelf. 
 
Midden in de samenleving 
Een nieuwe manier van produceren 
 
MATZER ontwikkelde de afgelopen jaren een nieuwe denkwijze over produceren en presenteren, waarvoor het 
van harte wordt ondersteund door het innovatiefonds Brabant C en Cultuurfonds ’s-Hertogenbosch (Landelijk 
Onderscheidend). Vernieuwend is de route die MATZER hierbij bewandelt. Bij MATZER staat het artistieke 
uitgangspunt centraal, altijd worden dezelfde hoge kwaliteitseisen gesteld. Vervolgens worden de 
voorstellingen uitgezet bij organisaties binnen én buiten de sector en theaters. Dit zet het theater van MATZER 
midden in de samenleving, met zichtbare impact op alle betrokkenen. Via de samenwerking met organisaties 
wordt de achterban bereikt, medwerkers, klanten, vrijwilligers. Deze nieuwe vorm van produceren zorgt voor 
maatschappij-breed, inclusief publiek in alle geledingen van organisaties, van lager opgeleid personeel tot 
CEO’s, mono- en bicultureel, randstedelijk en provinciaal. Een publiek dat al aan de voorkant wordt gewonnen. 
MATZER werkt hiertoe intensief samen met theaters, bedrijven, instellingen en overheden.  
 
De voorstellingen gaan vergezeld van een verdiepend nagesprek, waardoor ontmoeting tussen publiek en 
makers een wezenlijk onderdeel vormt. Waar mogelijk worden workshops ontwikkeld en gegeven en wordt 
informatiemateriaal ontwikkeld en uitgedeeld.  
 
Voorbeeldstellend voor de sector 
Met de elementen die deze nieuwe manier van produceren omvatten ontstaan theaterprojecten die een 
wezenlijke bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat en krijgt kwaliteitstheater de plek in de 
samenleving die het behoort te hebben. Hiermee is MATZER voorbeeldstellend voor de sector.  
 
Middenin  ’s-Hertogenbosch en Brabant 
MATZER is bij uitstek de organisatie die past in het cultuurbeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch, 
Cultuurstad van het zuiden. Met als thuisbasis de bruisende Verkadefabriek, brengt MATZER haar producties 
hier in première en vervult als huigezelschap een belangrijke rol. In de stad is MATZER actief als partner van 
andere culturele instellingen en als lid van DOCIS (Directeuren Overleg Culturele Instellingen ’s-
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Hertogenbosch). In 2021 waren 24 MATZER voorstellingen gepland in de Verkadefabriek (waarvan helaas drie 
geannuleerd moesten worden).  
 
In het Brabantse is MATZER lid van de Kunst van Brabant. Het Brabant C Fonds steunt MATZER van harte in 
haar streven naar een betekenisvolle invulling van de rol als theatermaker. Op het gebied van impact op de 
bezoeker en de omgeving vinden MATZER en Brabant C elkaar. In 2021 werd MATZER uitgenodigd door 
Brabant C om de training Social Profit Canvas te volgen (van bureau Whise) ter ondersteuning van de zoektocht 
van MATZER naar een grotere impact op publiek en partners. Verder werden alleen al in Brabant 57 
voorstellingen gespeeld.  
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ORGANISATIE   
 
Statutaire gegevens  
Statutaire naam: Stichting Matzer 
Statutaire vestigingsplaats: ‘s-Hertogenbosch 
Rechtsvorm: Stichting 
Samenstelling bestuur en directie: Mevr. M.G. Matzer is de enige bestuurder van de stichting. 
Statutaire doelstelling:  
De stichting heeft ten doel het onder de aandacht brengen van theater en alle andere kunstvormen bij het 
publiek, de overheid en het bedrijfsleven, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. het produceren en realiseren van theaterproducties, alsmede de verkoop van die producties; 
b. het publicitair te begeleiden van producties en andere vormen van kunst; 
c. het organiseren van festivals; 
d. het geven van workshops; 
e. het verzorgen van educatie en het verrichten van onderzoek; 
en voorts al hetgeen met het doel rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zijn des woords. 
 

 
Medewerkers, werkgever- en opdrachtgeverschap  
In 2021 was het totaal aantal fte’s in dienstverband (tijdelijk en vast) 3,79 en het totaal aantal fte zzp-ers was 
2,77.  
 
De vaste organisatie bestond uit:  
Madeleine Matzer, directeur/bestuurder en artistieke leiding (0,8 FTE), onbepaalde tijd 
Agnes Bolwiender, zakelijke leiding (0,9 FTE), onbepaalde tijd 
Jeroen Konings, marketing en publiciteit (0,4 FTE); onbepaalde tijd, tot 1 mei 2021 
Lisa van der Lecq, productieleider en teamondersteuner (0,8 FTE; vanaf 1 november 0,9 FTE); bepaalde tijd 
 
Per 1 mei zegde marketingmedewerker Jeroen Konings zijn dienstverband bij MATZER op. Vanwege de steeds 
voortdurende coronacrisis en de op handen staande zomervakantie werd de vacature niet meteen opgevuld. 
We gebruikten de tijd om te zoeken naar een invulling voor marketing en communicatie passend bij de nieuwe 
organisatie. In de tussentijd werden de noodzakelijke werkzaamheden verricht door bureau Zuiderzin, 
waarmee ook in het verleden al werd gewerkt. Uiteindelijk kwamen in september twee mensen ons team 
versterken, beide op zzp basis, Eveline Grin als medewerker marketing communicatie en Danielle Linders als 
marketing strateeg. Met hen samen zijn we een traject ingegaan voor het inrichten van een nieuw strategisch 
marketing beleid dat past bij de nieuwe koers van MATZER. In de loop van 2022 krijgt dit nieuwe beleid steeds 
meer vorm en worden de bijbehorende middelen ontwikkeld.  
 
Projectleider partnerships Marieke Simons vervolgde in 2021 de eerder ingezette opdracht om, samen met 
ons, kansen in het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te onderzoeken. Dit kreeg met name vorm 
rondom de voorstelling Je kunt me gerust een geheim vertellen, waarbij ze diverse partners en partijen uit de 
zorgsector aan de voorstelling wist te verbinden. De forse speellijst van het najaar werd voor een groot deel 
ingevuld met besloten voorstellingen voor deze organisaties en hun achterban. Verder werden ook relaties 
gelegd met partijen voor de voorstelling SMART (première maart 2022) en voor Broos (première maart 2023).  
 
In november 2021 haakte Judith van der Velden aan voor tijdelijke ondersteuning op freelance basis van de 
zakelijke leiding. Judith was hiermee weer even terug op het oude nest, nadat ze in 2019 als zakelijk leider 
afscheid nam.  
 
We hebben een stevig netwerk van betrokken freelancers, die zowel op artistiek als organisatorisch vlak 
werkzaamheden voor ons verrichten en vaker terugkeren: mensen als schrijvers/acteurs Peter De Graef, Jibbe 
Willems, componisten/muzikanten Helge Slikker/Laurens Joensen, acteurs Lottie Hellingman, Lotte Dunselman, 
Wendell Jaspers, Ali-Ben Horsting, Gürkan Küçüksentürk, Manoushka Zeegelaar Breeveld, dramaturg Cecile 
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Brommer, ontwerpers Catharina Scholten, Ilse Vermeulen, Sanne Danz, lichtontwerper Tim van ’t Hof en 
technici, docenten, inleiders, ambassadeurs en marketeers.  
 
Onze functie als werkgever/opdrachtgever nemen we uitermate serieus. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat 
we ons steeds aan de CAO Toneel en Dans houden (ook de freelance-tarieven worden hiervan afgeleid), 
medewerkers stimuleren in het volgen van trainingen en waar mogelijk de HR-taken verder professionaliseren. 
Maar ook uit het gegeven dat mensen graag en regelmatig voor een langere periode voor MATZER werkzaam 
zijn. In de dagelijkse omgang maken we geen verschil tussen werknemers in loondienst en freelancers en we 
horen vrijwel zonder uitzondering dat het werken bij MATZER als een warm bad wordt ervaren. Ook dat zit in 
ons DNA en daar zijn we trots op. 
 
Huisvesting 
We zijn sinds 2009 gevestigd in de Verkadefabriek, één van de belangrijkere podia van het land en nog dagelijks 
ervaren we de voordelen van onze huisvesting daar. Ook in 2021 is de samenwerking met ons ‘thuistheater’ 
doorgezet en verder geïntensiveerd wat voor ons van groot belang is, omdat we daardoor onder andere 
kunnen samenwerken aan het bouwen van duurzame betrokkenheid bij het publiek. Uiteraard is het ook voor 
de Verkadefabriek een bijzonder jaar geweest. Met uitzondering van de zomerperiode en een deel najaar is 
deze gesloten geweest voor publiek. 
 
Voordelen van onze huisvesting zijn verder het ‘samenwonen’ met inspirerende collega-instellingen zoals 
Festival November Music; ook Panama Pictures, Dukebox, Artemis  en het Paleis voor Volksvlijt zijn 
huisgezelschappen van de Verkadefabriek. Ook het continu zichtbaar zijn als bewoner van de normaal 
gesproken drukbezochte Verkadefabriek voor zowel publiek als voor andere culturele instellingen, bedrijven en 
beleidsmakers en het kunnen aanbieden van onze ruimte aan andere (beginnende) makers plus verhuring 
hiervan aan meer commerciële relaties is waardevol voor ons. 
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ACTIVITEITEN 
 
Je kunt me gerust een geheim vertellen 
(morgen ben ik het toch weer vergeten) 
 
Een moeder raakt haar kompas kwijt. En haar streken.  
Een kind heeft de gebruiksaanwijzing niet en gaat op zoek.  
In de mist, in de hilariteit, in het verdriet en in de wanhoop soms.  
En in een tijdmachine. Daar vinden ze elkaar.  
En komen ze dichter bij elkaar dan ooit… 
  
MAM  Dat is fijn hè, dat we elkaar van vroeger kennen. 
  Je bent nog precies hetzelfde, je bent nog net zo, nog precies zo hetzelfde. 
  Zo mooi, net als mijn moeder. Ken je mijn moeder? 
 
ANNETTE Ja, die ken ik wel. 
 
MAM  En ken ik jouw moeder? 
 
ANNETTE  Ja, die ken je ook. 
 
MAM  Ken ik jouw moeder al lang? 
 
ANNETTE Al zolang als ik leef… 
 
MAM  En is die lief? 
 
ANNETTE Ja, die is heel erg lief.  
 
Je kunt me gerust een geheim vertellen is een hoopvolle theatervoorstelling over dementie; geschreven door 
Madeleine Matzer naar aanleiding van haar moeders’ 14 jaar durende Alzheimer.  
Met Je kunt me gerust een geheim vertellen ging theatermaker Madeleine Matzer op zoek. Op zoek naar 
antwoorden op de vele vragen die er bestaan rondom het omgaan met dementie.  
Een voorstelling voor theaterliefhebbers, mantel- zorgers, zorgprofessionals en iedereen die ooit met dementie 
in aanraking zal komen. Actrice Juul Vrijdag speelde zowel de rol van de moeder met dementie als die van de 
zoekende dochter en werd daarbij muzikaal bijgestaan door Helge Slikker.  
 
CREDITS  
Tekst    Madeleine Matzer (met dank aan Jibbe Willems) 
Regie    Madeleine Matzer  
Spel    Juul Vrijdag  
Muziek en compositie  Helge Slikker  
Dramaturgie   Cecile Brommer  
Decorontwerp   Sanne Danz  
Kostuumontwerp I lse Vermeulen  
Lichtontwerp   Tim van ’t Hof  
Techniek   Casper Vriens, Pim Pernet  
Regieassistentie   Sybe Gratama  
 
Na een uitgestelde premiere, die eigenlijk in januari 2021 had zullen plaatsvinden, konden we na 20 online 
tekstlezingen eindelijk 3 voorstellingen spelen in juni. Nog niet voluit, maar op 1,5 meter afstand. Van 
september tot 28 november hebben we volop gespeeld, vaak twee keer op een dag, en hebben we 48 
voorstellingen gespeeld. De voorstellingen die niet gespeeld konden worden door de lockdown vanaf 
november zijn verplaatst naar juni 2022 (en deels naar september 2022). Vanaf september tot en met 
december 2022 gaat de voorstelling opnieuw een aantal maanden spelen. 
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Scènebeeld Je kunt me gerust een geheim vertellen 

 
 
De voorstelling en ook de tekst werden zeer goed ontvangen, zowel bij theaterpubliek, als recensenten, als 
mantelzorgers en zorgprofessionals. Het was Madeleine’s eerste autonome tekst, dat artistiek een nieuwe 
impuls gaf. Ook in de stijl van een nog grotere transparantie werden hiermee stappen gezet. Het werd een 
voorstelling die we naar verwachting nog lang op ons repertoire zullen houden. 
Het was fijn om te ervaren hoeveel de voorstelling teweeg bracht. De combinatie van de voorstelling en het 
nagesprek leidde tot ontroerende ontmoetingen en persoonlijk delen. Bijna elke voorstelling verkocht weer 
een volgende omdat hij werd gezien door iemand die deze naar zijn/haar eigen theater of instelling wilde 
halen.   
 
Vooraf en na afloop van de voorstellingen lieten we impactonderzoek doen, in samenwerking met Fontys 
Hogeschool, Universiteit Tilburg en Zorgbelang Brabant. Deze partijen ontwikkelden samen met ons een 
onderzoek gebaseerd op de Theory of Change. Studenten van Fontys voerden het onderzoek uit met 
vragenlijsten en interviews. Zowel voorafgaande aan de voorstelling als na afloop werden bezoekers bevraagd 
op stellingen. De kwantitatieve en kwalitatieve resultaten hiervan worden begin 2022 verwacht maar eerste 
voorlopige analyses lieten een positief beeld zien van herkenning, bewustwording, aanpassing en 
gedragsverandering.  
 
Rondom deze voorstelling schreef Madeleine een publicatie met daarin tips & tools. Iedere bezoeker kreeg 
deze na afloop uitgereikt. Deze publicatie bevatte tevens de gehele theatertekst. Voorstelling, nagesprek, 
publicatie en onderzoek en (nog later te ontwikkelen workshops) vormden zo samen een project dat 
exemplarisch was voor de nieuwe manier van produceren.  
 
Met de voorstelling Je kunt me gerust een geheim vertellen heeft MATZER een volgende stap gezet in de 
verwezenlijking van haar nieuwe model van produceren.  
 
 
Recensies: 
Iedere fase in deze even persoonlijke als voor velen herkenbare dwaaltocht door het doolhof van dementie heeft 
regisseur Madeleine Matzer in deze zelfgeschreven toneelmonoloog benoemd. Van de ontluisterende 
desoriëntatie, de schuldopwekkende zorgvraag en het verdriet om het onomkeerbare verlies tot de vrolijk 
makende ‘dwaaltaal’, de puurheid van ongefilterd gedrag en het spel met hernieuwd contact op intiemer 
niveau. 
De herkenning, ook bij het premièrepubliek, is dan ook groot; tranen lopen over wangen. Vrijdag speelt 
geregeld recht op het publiek… 
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Zonder overdreven dramatiek raakt zij de kern door emotionele uitspraken als gevoelige knalerwtjes te laten 
vallen. Bovendien switcht Vrijdag moeiteloos van redderende dochter naar dwalende moeder…Matzer laat in 
haar heldere regie genoeg ruimte voor grappige onderonsjes met muzikant Helge Slikker. ..Je kunt mij gerust 
een geheim vertellen geeft een waardevol steuntje in de rug.  
– Annette Embrechts THEATERKRANT 
 
 
 
De verdienste van Matzer is dat zij openstaat voor de magie en meegaat in de herinneringen en de fantasie van 
haar moeder. Samen stappen zij in de tijdmachine en gaan waar de verbeelding hen brengt. Doordat Matzer 
haar improvisatievermogen gebruikt, levert dat mooie en ontroerende momenten op. Troostrijk voor wie een 
naaste met dementie heeft maar ook voor ieder die leeft met de angst ooit dementie te krijgen.  
– BRABANT CULTUREEL 
 
Publieksreacties: 
“Een must see theatervoorstelling! Ontroerend, een glimlach en herkenbaar. En opnieuw de bevestiging dat de 
sociale benadering voor dementie de juiste weg is.” 
  
“Ademloos zitten luisteren en kijken. Enorm ontroerd, kwetsbaar en grappig. Fantastisch hoe Madeleine een 
jarenlang proces heeft gevat.” 
  
“Wat een bijzonder mooie, nieuwe voorstelling van Madeleine Matzer. Over een dementerende ouder en een 
dochter die wegen vindt om toch in verbinding te blijven. Persoonlijk, zonder sentimenteel te worden. Ik weet 
zeker dat ik er 10 jaar geleden veel aan had kunnen hebben.” 
  
“Een ontroerende, indrukwekkende maar ook grappige voorstelling over omgaan met dementie. Prachtig 
gespeeld en gezongen. Echt een aanrader voor iedereen die in het persoonlijk leven of werk met dementie te 
maken heeft!” 
  
“Pakkend, realistisch en adembenemend. Met ook een brok in de keel zitten kijken.” 
  
“Dikke complimenten over de waarachtigheid van het spel en de prachtige muziek. Diep geraakt.” 
 
Online lezingen 
In 2021 zijn we doorgegaan met het geven van online tekstlezingen van de theatertekst van Je kunt me gerust 
een geheim vertellen. De tekst werd gelezen door Madeleine Matzer. Voor de lezingen nodigden we potentiële 
geïnteresseerde/leads van de voorstelling uit rechtstreeks via ons netwerk en LinkedIn. Het publiek bestond 
voornamelijk uit mensen die werken in de zorg zoals bijvoorbeeld casemanagers of teamleiders, maar ook 
theaterprogrammauers.  
 
De online tekstlezing bleek een ontzettend goed middel om laagdrempelig mensen kennis te laten maken met 
de voorstelling. Bovendien gaf het waardevolle inzichten over wie de bezoekers zijn, waar ze werken, wat ze 
vonden. In tegenstelling tot onze reguliere bezoekers in theaters die meestal volledig anoniem zijn. Ook zorgde 
het voor meer naamsbekendheid en groeide onze database aanzienlijk. 
 
Reacties naar aanleiding van de online lezingen: 
Reacties van stakeholders (onder andere zorgprofessionals, subsidïenten, programmeurs en anderen) die 
aanwezig waren bij een van de online tekstlezingen van Je kunt me gerust een geheim vertellen die Madeleine 
Matzer verzorgde: 
 
“Een heel mooi, persoonlijk en kwetsbaar ervaringsverhaal van Madeleine. Wat heeft Madeleine de 
veranderende relatie, die steeds aangepast moest worden met de dementiefase, goed verwoord. Heel 
kwetsbaar ook omdat zij zo veel deelde met ons.”  
 
“Bedankt! Het was indrukwekkend. Veel herkenning en hoe leerzaam de tips over dat wat bij mij in relatie tot 
mijn demente moeder nog komen gaat. Succes bij het maken van de voorstelling!”  
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“Voor mij was de gesproken tekst van Madeleine heel herkenbaar, geeft een goed beeld van emoties en alle 
zaken waar Madeleine letterlijk tegenaan liep. Denk dat dit heel veel kan bieden aan mantelzorgers, maar ook 
aan studenten van opleidingen zorg en welzijn en zorgmedewerkers om te zien wat e.e.a. betekent voor 
naasten van mensen met dementie.”  
 
“Het verhaal heeft me geraakt en ontroerd. Puur tekst en toch heel beeldend. Ik zag alles voor me, ik voelde 
mee, ik was daar.”  
 
“Wat een prachtige tekst die me volop heeft geraakt. Brok in mijn keel, traantje weg gepinkt. Ik moet nog even 
bijkomen...”  
 
“Madeleine Matzer toont je op een ontroerende en heel open manier de emotie, aandoenlijkheid en botsingen 
die gepaard gaan aan het omgaan met iemand met voortschrijdende dementie. Niet zomaar iemand; haar 
moeder. Dat de beleving en de tekst daardoor zo dicht op (en onder) haar eigen huid zitten doet op geen enkele 
manier afbreuk aan haar vermogen om je in die ervaring mee te nemen. Een ervaring die veel mensen daarom 
zullen herkennen, en waarmee veel anderen nog rekening zullen moeten houden.”  
 

 
Madeleine Matzer en toehoorders voorafgaand aan een online tekstlezing van 

Je kunt me gerust een geheim vertellen. 
 
 
AGATHA 
Dit jaar zou de voorstelling Agatha, die vlak na de premiere in maart 2020 moest worden stopgezet in verband 
met corona, worden hernomen. We hebben meerdere pogingen gedaan om de tournee te verzetten. 
Uiteindelijk hadden we een korte reeks in november en december 2021 op stapel staan. In november hebben 
we gerepeteerd en éen keer gespeeld, en toen, behoorlijk onverwacht weer, viel het doek opnieuw door de 
lockdown van november 2021. 
Het was enorm jammer dat deze mooie voorstelling, liefdevol gemaakt door Liliane Brakema, gespeeld door 
Wendell Jaspers en Ali-Ben Horsting, niet meer te zien zal zijn. Na deze hernieuwde poging tot spelen, besloten 
we de voorstelling niet nogmaals te hernemen. 
 
CREDITS  
Tekst    Marguerite Duras  
Regie    Liliane Brakema  
Spel    Wendell Jaspers, Ali-Ben Horsting  
Compositie  Helge Slikker  
Dramaturgie   Florian Hellweg  
Decorontwerp   Sanne Danz  
Kostuumontwerp I Joris Suk  
Lichtontwerp   Vinny Jones  
Castingadvies  Marc van Bree 
Techniek   Casper Vriens, Babsie van Aalderen 
Regieassistentie   Fréderique Donker  
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Agatha is een indringende en melancholische theatervoorstelling over… de liefde. En een herinnering aan een 
liefde zo puur, mooi en oprecht dat die nauwelijks te bevatten is. 
Een man en een vrouw ontmoeten elkaar in een huis aan zee. Ze zoeken – haast op de tast – naar contact. Naar 
elkaar. Maar waarom kunnen ze elkaar nauwelijks aankijken? Welk geheim dragen zij met zich mee? Wat is er 
in het verleden gebeurd dat ze nu als bevroren lijken? Tijdens hun ontmoeting, delen ze hun geheimen met 
elkaar. En met ons. 
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Agatha is een spannende, fysieke, poëtische en (tragi-)komische voorstelling over het ultieme gevoel van liefde 
en geluk. Over ‘iets dat ontbreekt’ en voorgoed verloren is gegaan. Maar wat zijn Hij en Zij dan kwijtgeraakt, en 
waarom? Een verhaal over verwondering en verlies, over weemoed, intimiteit en een vervloekt verlangen. 
 
Met Agatha debuteerde  Liliane Brakema als gastregisseur bij MATZER. Marguerite Duras (1914-1996), 
schrijver en filmmaker, is een grote inspiratiebron voor zowel Madeleine Matzer als Liliane Brakema. Duras’ 
veelzijdigheid als kunstenaar, schrijver en activist, en met name de manier waarop ze in haar werk verlangen, 
angst, hoop en verdriet laat zinderen in dat wat (niet) wordt gezegd, hebben invloed gehad op het werk van 
Matzer. Liliane Brakema deed onderzoek naar de schrijfster bij Frascati, met de tekst Hiroshima Mon Amou. 
 
Recensies 2020: 
“Prachtig gespeeld en vormgegeven. Woorden schieten eigenlijk te kort om de sfeer van deze Agatha weer te 
geven. In de zaal kon je een speld horen vallen. Ga kijken, luisteren en ervaren.”  
– Brabants Dagblad 
 
Brakema’s ‘Agatha’ toont hoe tegenstrijdig de waarheid is […] gedurfd sobere en stijlvaste enscenering…sterk 

fysieke beeldtaal en zinnelijk spel” ★★★★  

– NRC Handelsblad  
 
“Zo fijn, als alles klopt in een voorstelling. Ali-Ben Horsting en Wendell Jaspers spelen de man en vrouw heel 
geconcentreerd en intens. Zowel op de tere, breekbare momenten als tijdens hun kinderlijke uitbarstingen; 
terwijl ze stoeien in het natte zand of elkaar bekogelen.” 
 – Brabant Cultureel 
 
“Liliane Brakema’s Agatha prikkelt en wringt en vervreemdt […]. Acteurs Wendell Jaspers en Ali-Ben Horsting 

zetten in het stuk van Marguerite Duras met overgave hun fysiek in.”  ★★★★  

– Volkskrant 
 
 

 
Wendell Jaspers en Ali-Ben Horsting in Agatha 
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PRESTATIES 

 
Omvang en samenstelling, resultaat vs. ambities 
Het jaar 2021 verliep, zoals hierboven beschreven, natuurlijk anders dan verwacht en gehoopt. Gelukkig 
werden we in staat gesteld om in de periode juni – november voorstellingen te spelen.  
 
In bijlage 2 staat de gehele speellijst. In de periode januari tot en met mei waren voorstellingen gepland die 
geen doorgang konden vinden. Op één na zijn we erin geslaagd om deze allemaal te verplaatsen (NB: de 
speellijst die is bijgevoegd bij dit bestuursverslag geeft een overzicht van alle geplande, geannuleerde en 
gespeelde voorstellingen in 2021. In de AIMS speellijst (het systeem van Fonds Podiumkunsten en het daaruit 
geaggregeerde prestatieoverzicht) zijn alleen de voorstellingen opgenomen die gespeeld werden of 
geannuleerd. Voorstellingen die gepland waren, geannuleerd moesten worden en later toch nog gespeeld zijn 
maar één keer opgenomen.  
 
In totaal waren er 96 activiteiten, waarvan 76 voorstellingen (waarvan 50 die daadwerkelijk gespeeld werden) 
en 20 online lezingen van de theatertekst van Je kunt me gerust een geheim vertellen.  
De voorstelling Agatha zou 8 keer gespeeld worden. Helaas moest na de eerste voorstelling in Roosendaal de 
tournee stilgelegd worden.  
De voorstelling Je kunt me gerust een geheim vertellen was vanaf juni 2021 66 keer gepland. In totaal werden 
48 voorstellingen daadwerkelijk gespeeld voor in totaal 3.213 mensen.  
Naast deze twee producties werd nog eenmaal Lui gespeeld op speciaal verzoek.  
 
 

 
 
In totaal mochten we in 2021 3.341 bezoekers begroeten bij de voorstellingen. Uiteraard blijft dit ver achter bij 
wat er beoogd was, zowel in aantal voorstellingen als in aantal bezoekers. Echter, gezien de onzekerheden, de 
lockdowns, de 1,5 meter maatregelen, De Corona Toegangsbewijzen etc. vinden we dat we het lang niet slecht 
gedaan hebben. Zeker ook omdat we bij de voorstellingen die daadwerkelijk gespeeld werden een heel hoge 
bezettingsgraad hebben behaald. In totaal was de bezettingsgraad maar liefst 75%. Dit heeft er mee te maken 
dat we veel voorstellingen hebben gespeeld voor partners en hun achterban. Hiermee bereiken we organisch 
een divers publiek maar hebben we ook een gevulde zaal. Een rechtstreeks gevolg en prettige bijkomstigheid 
van onze nieuwe manier van produceren.  
 
Aan de 20 online lezingen deden in totaal 381 mensen mee. In de periode dat we niet konden spelen, zijn we 
toch zichtbaar gebleven. We hebben de lezingen ingezet om onze partners iets te kunnen bieden, maar deze 
lezingen waren ook, zoals we hierboven al meldden, een wervingsmiddel om voorstellingen te kunnen 
verkopen. Ook hierin is MATZER succesvol geweest.  
 
Samenstelling publiek. 
Omdat we veel gespeeld hebben voor de achterban van onze partners (medewerkers, klanten, stakeholders) 
bereikten we automatisch veel mensen die niet tot het reguliere theaterpubliek behoorden. We zochten ze ook 
op en speelden ook op locaties (zoals in zorginstellingen).  
Bij de voorstelling Je kunt me gerust een geheim vertellen werd een impactonderzoek gehouden.  
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Geografische spreiding  
Een reflectie op geografische spreiding is bijna onmogelijk. Veel (57) van onze voorstellingen hebben gespeeld 
in regio Zuid (waarvan 23 in ’s-Hertogenbosch). Met Je kunt me gerust een geheim vertellen zijn we zowel in ’s-
Hertogenbosch als in Eindhoven twee proeftuinen aangegaan met diverse zorgpartijen, gemeente, 
zorgverzekeraars en andere partijen in de steden. Daarmee is het aandeel regio Zuid relatief hoog. Juist in 
december stonden nog voorstellingen gepland in andere regio’s. Deze zijn verplaatst naar juni 2022.  
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MARKETING - COMMUNICATIE 

 
Het beleidsplan van MATZER (2021-2024) vertrekt vanuit de missie om artistiek autonoom kwaliteitstheater 
midden in de samenleving te realiseren en zo een rol van betekenis te spelen in grote thema’s die de 
(maatschappelijke) aandacht vragen. Een proces dat via verbinding, vernieuwing, kwaliteit, kwetsbaarheid, 
samenwerking en ontmoeting leidt tot impact, in de vorm van maatschappelijke dialoog, wederzijds begrip, 
onderlinge betrokkenheid en inclusiviteit. In het beleidsplan wordt uitvoerig ingegaan op het waarom, hoe en 
wat van deze missie. Het onderdeel communicatie is belangrijk in de uitvoering van de plannen.  
 
De missie vraagt om een nieuwe positionering van MATZER, als producent en partner voor organisaties, 
bedrijven, theaters en overheden. Die positionering wordt vervolgens vertaald naar een marketing- & 
communicatiestrategie en daarna uitgewerkt in doelgroepgerichte stijl(en) en middelen. Voor online en offline 
worden specifieke strategielijnen uitgewerkt.   
 
Het laatste kwartaal van 2021 stond in het teken van het ontwikkelen van deze nieuwe positionering en het 
ontwikkelen van communicatiepakketten rondom de lopende voorstellingen Je kunt me gerust een geheim 
vertellen en SMART (premiere in maart 2022). De vragen die hierbij gesteld werden waren: hoe communiceer 
je met zakelijke partners? Welke middelen hebben ze nodig om hun achterban te bereiken en te 
enthousiasmeren voor de voorstelling? En wat is er nodig om uiteindelijk gedragsverandering/impact te 
bewerkstelligen binnen organisaties zonder dat MATZER de vingerwijzende rol pakt?  
Daarnaast werken we ook nog steeds nauw samen met theaters, die we ook van communicatiemiddelen 
voorzien.  
MATZER bevindt zich in een transitiefase tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ manier van produceren. Voor beide 
voorstellingen werd een communicatieplan gemaakt en werden toolkits ontwikkeld ten behoeve van de 
marketinginspanningen van onze partners, e-uitnodigingen, boilerplateteksten, rechtenvrije interviews, 
beeldmaterialen, posts voor socialmedia, posters, flyers, programmaboekjes en ansichtkaarten. Daarnaast 
werd een inspiratiedocument voor theaters ontwikkeld zodat ook zij nieuwe doelgroepen kunnen bereiken.  
 
Een terugblik 
MATZER online 
 
Website 
De website had in 2021 in totaal 17.920 bezoekers. Dit is een daling van 22% vergeleken met dezelfde periode 
in 2020. Dit is deels te verklaren doordat de marketingafdeling van MATZER een periode onbemensd is 
geweest. Maar er is nog een aantal andere zaken die bijdroegen aan deze daling. Allereerst zijn de effecten van 
de maatregelen rondom Covid hierbij voelbaar. Als het publiek weet dat er geen activiteiten zijn, gaat het ook 
niet actief op zoek. Ook brachten we in 2020 zeer succesvol 51 online filmpjes uit: De MATZER in het moment 
filmpjes. Elke dag éen. We creëerden daarmee voor dat moment dagelijks terugkerende bezoekers. Dit ontbrak 
in 2021. Verder is de huidige website sterk aan vervanging toe en is minder publieksvriendelijk. Ook dit kan 
hebben bijgedagen aan een daling van het bezoek. Een nieuwe website is daarom een belangrijke stap in 2022 
om gerichter en succesvoller onze belangrijkste doelgroepen te bereiken.  
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Van de online bezoeken is 62% afkomstig van google-advertenties. Nog steeds een erg belangrijk aandeel van 
alle bezoeken van de website. Wat opvallend is, is dat de campagnes over het algemeen breed zijn ingestoken. 
De meest succesvolle campagnes zijn bijvoorbeeld gericht op Free Time (wat te doen vandaag, uitjes, 
activiteiten dit weekend etc.) en winkel (boeken, lezen, tassen). Free time levert de hoogst aantal klikken op 
(7610) en Winkel (4340). Daar staat een hoog aantal bounces van gemiddeld z’n 90% tegenover. De campagnes 
leveren dus bezoekers op maar leiden niet tot conversies. Dit laatste gaat in de nieuwe marketingstrategie 
meer aandacht krijgen. De  marketinginspanningen moeten niet alleen zorgen voor bezoekers maar moeten 
zorgen voor de juiste bezoekers die uiteindelijk ook bijdragen aan onze verkoopdoelstelling. 
 

Voorbeeld van het effect van gerichte content 
Rondom de première van Je kunt me gerust een geheim vertellen werd in het najaar 2021 nieuwe content ontwikkeld voor 
de website, nieuwsbrief verstuurd, op social-media aandacht besteed aan de voorstelling én regelmatig met partners 
gecommuniceerd.  Dit is meteen terug te zien in de cijfers van oktober. De pagina over Je kunt me gerust een geheim 
vertellen had 1.030 bezoeken. Het was de meest bekeken pagina van oktober. Daarvan kwam slechts 5% vanuit 
advertenties. En waren de advertenties ineens het 3e grootste kanaal, na Google organisch en Direct. Ook bleven bezoekers 
langer op de website. 

 
LinkedIN 
Vanaf mei 2021 is Matzer Theaterpoducties actief aan de slag gegaan met LinkedIn. Een logische stap omdat 
onze zakelijk doelgroep zich op LinkedIn bevindt. Hiermee hebben we een behoorlijke groei doorgemaakt van 
uiteindelijk 465 volgers in 2021. 
 
Hieronder staan een aantal overzichten van de demografische gegevens van onze volgers op LinkedIn. Hieruit is 
te concluderen dat we succesvol waren in het bereiken van de juiste doelgroep en het contact leggen met de 
juiste functieprofielen op een hoog niveau. 
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Een top 3 beste posts op LinkedIn: 
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STAKEHOLDERS 

 
We worden meerjarig ondersteund door Gemeente ‘s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant en Fonds 
Podiumkunsten.  
Verder ontvingen we projectsubsidies van Fonds Landelijk Onderscheidend en Cultuur Eindhoven en Zabawas 
voor Je kunt me gerust een geheim vertellen.  
 
Belangrijke culturele partners (collega’s, ketenpartners en meer) zijn: 
Verkadefabriek, ’s-Hertogenbosch 
Fontys Academie voor Theater, Tilburg 
Kunstloc Brabant, Tilburg 
November Music, ’s-Hertogenbosch 
Theatergezelschap Artemis, ’s-Hertogenbosch 
Panama Pictures, ’s-Hertogenbosch 
Theaterfestival Boulevard, ’s-Hertogenbosch 
Festival Cement, ’s-Hertogenbosch 
Sounds of Change, Amsterdam 
Kemna Casting, Amsterdam 
Bos Theaterproducties, Amsterdam 
Koning Willem I college, ‘s-Hertogenbosch 
Avans Hogeschool, ‘s-Hertogenbosch 
 
Op bedrijfseconomisch vlak werken we graag samen met onder meer de volgende organisaties: 
Administratiekantoor ASK, Amsterdam 
Abel Accountants, ’s-Hertogenbosch 
De Vos Verzuimbeheer, Haarlem 
Coaching in de cultuur, Naarden 
 
We nemen actief deel aan en zijn lid van diverse netwerken: 
DOCIS (Directeuren Overleg Culturele Instellingen ’s-Hertogenbosch).  
NAPK en Ovale Tafel (Fondsgezelschappen).  
De Kunst van Brabant.  
 
Zakelijke partners bij de producties:  
SMART (productie vanaf maart 2022, contacten gelegd in 2021 met onderstaande partners): 
Heijmans Bouwbedrijf ’s-Hertogenbosch is hoofdsponsor, ANWB en ABN AMRO maken SMART financieel mede 
mogelijk door een bijdrage in de ontwikkelkosten. Daarnaast zijn als partners verbonden: Bovag, Bovemij, 
Interpolis, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, MONO, Sectorinstituut Transport en Logistiek, Stichting 
Yannick, Traffic Service Nederland, Veilig Verkeer Nederland en Volvo. De provincie Noord-Brabant heeft de 
informatie over de voorstelling uitgezet naar alle Brabantse gemeenten.  
Verder waren er gesprekken met een groot aantal potentiële partners en afnemers van de voorstelling, zoals 
de Provincies Zeeland en Zuid-Holland, diverse gemeenten (Heusden, Land van Cuijck, Tilburg, ‘s-
Hertogenbosch), het Openbaar Ministerie, Nationale politie, DSM, SWOV, CROW, Van der Broek Logistics, 
Hogeschool Utrecht, Athlon, Autobinck, Safedrivepod, Sanders Fritom, Royal Haskoning, TeamAlert, Picnic, 
Friesland Campina, Enexis, Hello Mobility, Don Opleidingen, Verkeersveiligheidsgroep Nederland en 
Waterschappen Scheldestromen en Zuiderzeeland. 
 
Je kunt me gerust een geheim vertellen 
Op landelijk niveau werd samengewerkt met BRIZ (Brabantse Raad voor de Informele Zorg), Deltaplan 
Dementie, Dementie Academie, Dementie hoe ga je ermee om en Brabant Dementievriendelijk en 
Saaraanhuis.  
Voor het impactonderzoek rondom de voorstelling werkt MATZER met Fontys Hogeschool Eindhoven, 
TRANZO/Universiteit Tilburg en Zorgbelang Brabant.  
In een groot aantal steden werd sector-overstijgend samengewerkt met partners, waarbij we in ’s-
Hertogenbosch samenwerkten met Avans Hogeschool, Farent Welzijn, gemeente (cultuur en welzijn/WMO), 
Tao of Care, Van Neynsel, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Verkadefabriek en VGZ Zorgkantoor. In Eindhoven waren 
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onze partners onder andere Parktheater Eindhoven, Dementie vriendelijk Brabant, gemeente (cultuur en 
welzijn/WMO), Vitalis WoonZorg Groep, Archipel Zorggroep, Saaraanhuis, Summa en Stichting Zet.  
Verder hebben we in 2021 voorstellingen gespeeld i.s.m. o.a. de volgende instellingen: Odensehuis Doorwerth, 
Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht, Zorginstelling Pantein, Het Gasthuis Millingen aan de Rijn, Zorg in 
Oktober Eersel en stonden er voorstellingen ingepland die wegens Corona verplaatst zijn naar 2022 i.s.m. 
WMO Radar Mantelfoon Rotterdam, De Waalboog Nijmegen, Gemeente Drimmelen en Alzheimer Nederland 
afdeling Friesland.  
Ook zijn in 2021 gesprekken gevoerd met potentiele afnemers voor 2022, o.a. Rivas Alblasserdam, Saaraanhuis 
Heemstede, gemeente Venlo, Logeerhuis Bredius Woeden, Surplus, GGD en gemeente Breda, gemeente 
Tilburg, Driegasthuizengroep Arnhem, Accion Continu Utrecht en Pleyade Arnhem. Op basis van onze 
ervaringen in een groot aantal steden adviseerden we theaters over nieuwe samenwerkingen in de stad.  
 
Broos 
In 2021 zijn we verder in gesprek gegaan met initiatiefnemer Barbara Geurtsen, voor de voorstelling Broos, 
over zorg en zelfzorg en de combinatie tussen werk en mantelzorg. Samen met haar voerden we eerste 
orienterende gesprekken met Amarant Tilburg, Enexis en de Academische Werkplaats Leven met een 
Verstandelijke Beperking. In 2022 wordt dit netwerk verder uitgebreid en zoeken we verder naar partners en 
afnemers voor deze nieuwe productie die in maart 2023 in premiere gaat.  
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KANSEN EN BEDREIGINGEN IN DE TOEKOMST 

 
Dat de sector kwetsbaar is, wisten we al lang. Maar de pandemie maakte ook in 2021 nog eens pijnlijk duidelijk 
hoe broos de sector echt is. Theaters, concertzalen, musea en bioscopen werden gesloten en bleven langere 
tijd dicht. Natuurlijk zijn we blij met de overheidssteun en deze was ook broodnodig voor het overleven.  
 
Gelukkig vonden we ook veel weerklank en ondersteuning bij onze collega’s, de gemeente  
’s-Hertogenbosch en vanuit heel veel maatschappelijke organisaties.  
Onze grootste kans ligt (niet helemaal toevallig) in de weg die we al waren ingeslagen: het aanhaken bij allerlei 
maatschappelijke partners en het verbinden van organisaties en theaters. Ook in 2021 waarin er veel niet kon 
plaatsvinden, merkten we dat er toch enorm veel behoefte was aan onze bijzondere manier van produceren: 
kwaliteitstheater met een maatschappelijke inslag. En hebben we binnen de omstandigheden veel voor elkaar 
gekregen. Daar ligt onze toekomst.  
 
Op het financiële vlak hebben we ervaren, sinds we in 2021 weer opgenomen zijn in de meerjarige regelingen 
van Fonds Podiumkunsten, gemeente en provincie, dat de subsidie ons in staat stelt te overleven en een 
bodem onder onze organisatie te leggen. Vanuit hier kunnen we voorlopig verder en werken aan de toekomst. 
Een toekomst waarin we onze plannen om minder subsidie-afhankelijk te worden, vorm gaan geven.  
Mede dankzij externe subsidie-aanvragen bij diverse partijen en door de toezeggingen van de vele partners 
met wie we werken, konden we toch onze voorstelling Je kunt me gerust een geheim vertellen maken en 
spelen.  
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GOVERNANCE 
 
Samenstelling 
De RvT bestond per 31 december 2021 uit:  
 
De heer C.B.P. Weterings (voorzitter) 
(aangetreden 01-01-2018, einde 1e zittingstermijn 01-01-2022, geen verlenging op eigen verzoek)  
Mevrouw J.M.F. van der Beek 
(aangetreden 16-05-2013, 2e termijn eindigt per 16-05-2021, in overleg tijdelijke verlenging tot opvolging) 
Mevrouw V.J.M. Stappers, 
(aangetreden 20-09-2010, 2e termijn eindigt per 20-09-2018. In overleg verlengd tot 20-09-2022) 
Mevrouw F.F.M. de Roos 
(aangetreden 26-03-2012, 2e termijn eindigt per 26-03-2020. In overleg verlengd tot 26-03-2024) 
De heer S.M. Knopper 
(aangetreden 16-05-2013, 2e termijn eindigt per 16-05-2021. In overleg verlengd tot 16-05-2025) 
 
De heer Weterings en mevrouw van der Beek hebben aangegeven de RvT medio 2022 te willen verlaten. 
Hiervoor zal een werving voor nieuwe voorzitter en nieuw lid worden gestart. De termijn van de heer Knopper 
is in de vergadering van 19 oktober verlengd.  
 
De RvT is op 15 april, 12 juli, 19 oktober en 13 december bijeen geweest.  
 
 
Wet Normering Topinkomens 
De verklaring betreffende de WNT vormt onderdeel van de jaarrekening. Deze is als bijlage in de jaarrekening 
toegevoegd en wordt net als het financiele verslag gepubliceerd conform de wettelijke vereisten hiervoor.  
 
De codes 
Code cultural governance 
MATZER onderschrijft de Governance Code Cultuur van harte. In 2011 is hiertoe een een Directiestatuut en een 
Profielschets Raad van Toezicht opgesteld. In beide documenten zijn taken en verantwoordelijkheden van het 
bestuur/de directie vastgelegd alsmede de afspraken met betrekking tot onder andere arbeidsvoorwaarden en 
tegenstrijdige belangen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding. 
De Raad is een evenwichtige mix van personen met een brede ervaring in verschillende disciplines als 
financiën, theater, juridisch, politiek. Bij de samenstelling ervan wordt gestreefd naar een balans tussen 
etnische en culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond van de individuele leden. De Raad 
bestaat uit vijf leden, waarvan drie vrouwen en kent een rooster van aan- en aftreden. De leden van de Raad 
ontvangen geen vergoeding voor hun werk.  
De directeur/bestuurder is een vrouw en zij vormt de samen met de zakelijk leider de directie. De afzonderlijke 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van beiden zijn vastgelegd in functieomschrijvingen. De Raad en 
bestuur/directie vergaderen vier keer per jaar. Van alle RvT vergaderingen wordt schriftelijk verslag gedaan. De 
Raad houdt een keer per jaar een functioneringsgesprek met de artistiek leider die tevens directeur/bestuurder 
is. Buiten de vergadermomenten om wordt telefonisch of in gesprek advies gevraagd en gegeven. De Raad 
bespreekt vier keer per jaar de financiële voortgang van de bedrijfsvoering en laat zich informeren over de 
organisatorische, financiële en personele stand van zaken. Waar nodig wordt overleg gevoerd met interne 
belanghebbenden (zoals medewerkers) en externe belanghebbenden (waaronder partners). De Raad evalueert 
jaarlijkse haar functioneren. Er is een bestuurs-aansprakelijkheidsverzekering. 
 
De financiële procedures zijn vastgelegd in een door een externe accountant als ook door de Raad en 
bestuur/directie goedgekeurd Managementhandboek. Over de toepassing van de Governance Code Cultuur 
wordt verantwoording afgelegd.  
 
Code culturele diversiteit 
MATZER onderschrijft het nut en de noodzaak van deze code volledig. Wij zijn ervan overtuigd dat een 
organisatie met een divers profiel een verrijking is voor zowel de organisatie zelf als voor de samenleving. 
Daarbij is het ook reëel om op te merken dat hierin nog stappen te maken zijn. Vooral in de samenstelling van 
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de Raad van Toezicht en op gebied van het (vaste) personeel is weinig diversiteit zichtbaar. Wel wat betreft 
leeftijd en verdeling man-vrouw, niet wat betreft (culturele) diversiteit. In een kleine organisatie en weinig 
verloop, is dat streven weliswaar ambitieus maar niet onhaalbaar uiteraard.  
Bij toekomstige werving zal een actief diversificatiebeleid worden gevoerd waarbij de nadruk ligt op gelijke 
kansen en zal er worden geselecteerd op competenties, waarbij kwaliteiten van mensen doorslaggevend zijn 
ongeacht, geslacht, afkomst of handicap. 
 
MATZER is een van de weinige, door een vrouw geleide, theaterorganisaties die expliciet ruimte geeft aan 
vrouwelijke theatermakers. MATZER bereikt daarnaast dankzij intensieve samenwerking met maatschappelijke 
organisaties, overheid en bedrijfsleven, divers en inclusief publiek dat zelden of nooit naar theater gaat, zoals 
(lager geschoold, divers) personeel uit bedrijven, mantelzorgers en medewerkers in de zorg, mensen met 
dementie, maar ook CEO’s, leden van de rechterlijke macht, artsen en politici. Dankzij vorm en aanpak vindt er 
ontmoeting en uitwisseling plaats, binnen en tussen uiteenlopende doelgroepen een lijn die in de nieuwe 
plannen voor de komende jaren nadrukkelijk wordt voortgezet. MATZER streeft naar een afspiegeling van de 
samenleving en de zichtbaarheid van culturele diversiteit bij de casting van musici en acteurs. Dit is een 
voortzetting van beleid dat eerder is ingezet en tot uiting gekomen in voorstellingen. Zo waren de laatste jaren 
al regelmatig acteurs met een Surinaamse, Antilliaanse, Indische, Turkse en Marokkaanse achtergrond te zien. 
 
Fair Practice Code 
Fair Practice wordt al jaren door MATZER beleden. MATZER is er een groot voorstander van dat 
werkzaamheden op een fatsoenlijke wijze vergoed worden. De code kent vijf waarden. Hier worden zij 
beschreven:  
 
Solidariteit: MATZER betaalt eerlijke vergoedingen aan zowel medewerkers van de organisatie als aan 
medewerkers van de voorstellingen en producties en hanteert daarbij de meest recente cao Toneel en Dans. 
De afspraken betreffen beloning en aard van de werkzaamheden alsmede eventuele (onkosten)vergoedingen 
en worden vastgelegd in de vorm van een (arbeids)overeenkomst. 
Over de vergoedingen wordt verantwoording afgelegd in het Jaarverslag en in voortgangsrapportages aan de 
Raad van Toezicht. 
MATZER is goed ingevoerd in de wijze waarop de theaterwereld is georganiseerd, met CAO en 
werkgeversvereniging. MATZER neemt actief deel aan de dialoog tussen werknemers, werkgevers en andere 
betrokken werken, om te werken aan een sociaal en rechtvaardige sector. 
 
Transparantie: MATZER werkt met jaarbegrotingen voor zowel de inkomsten als de uitgaven. Periodiek wordt 
de organisatorische, financiële en personele stand van zaken besproken met de Raad van Toezicht en worden 
de medewerkers hierover geïnformeerd. Het Jaarverslag bestaande uit het Financieel Verslag en het 
Bestuursverslag is openbaar en is op aanvraag beschikbaar voor derden. Medewerkers ontvangen het 
Bestuursverslag en worden inhoudelijk geïnformeerd. 
 
Duurzaamheid: MATZER investeert zowel in mensen als in materialen. Alles wat aanwezig is bij MATZER - 
decors, composities, scripts, props en kleding mag door nieuwe makers worden gerecycled tot een nieuw 
artistiek product. Met duurzaamheid als kader en uitgangspunt, geeft MATZER kansen en breidt zij haar 
community uit van nieuwe makers. 
 
Diversiteit: Zie code Culturele Diversiteit 
 
Vertrouwen: De diversiteit aan financiers, partners, ambassadeurs en de mensen die langdurig (en vrijwillig) 
aan MATZER verbonden zijn, geven een blijk van een aanzienlijk vertrouwen in MATZER. 
 
Sinds juni 2020 heeft het ministerie van OC&W in totaal vijf steunpakketten geregeld voor de cultuursector om 
het wegvallen van de publieksinkomsten door de lockdown te compenseren. Bij de aankondiging van het 
eerste steunpakket heeft de minister aangegeven dat ze verwacht dat de steunmiddelen waar mogelijk ingezet 
worden om zzp’ers volledig te compenseren voor geannuleerde opdrachten en om nieuwe opdrachten te 
geven aan makers en uitvoerenden, zodat de sector draaiende blijft. Helaas kon er ook het afgelopen jaar 
slechts beperkt live gespeeld worden, omdat de podia maar beperkt open waren. Desondanks zijn er door de 
sector allerlei nieuwe initiatieven ontplooid om publiek te bereiken en nieuw aanbod te ontwikkelen. Als 
werkgever en opdrachtgever hebben we met behulp van de steunmiddelen onze verantwoordelijkheid 
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genomen richting werknemers met een tijdelijk dienstverband en zzp’ers. Branchevereniging NAPK, waar wij bij 
aangesloten zijn, heeft na overleg met de Kunstenbond en het bestuur van ACT (Acteursbelangen) een richtlijn 
opgesteld met het dringende advies zzp’ers na annulering door te betalen volgens een rekenmethode die 
rekening houdt met de duur van de opdracht en termijn waarop geannuleerd wordt (de richtlijn is op te vragen 
bij NAPK). Wij hebben deze richtlijn ruim geïnterpreteerd en alle gecontracteerden volledig uitbetaald, ook als 
dit betekende dat we sommige opdrachten meerdere keren moesten betalen.  
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TENSLOTTE 

 
Vanzelfsprekend was het door corona weer een afwijkend jaar, waarin we de premiere van Je kunt me gerust 
een geheim vertellen negen maanden moesten opschuiven, onze geplande productie Heksenkringen nog even 
vooruit hebben geschoven, en waarin Agatha bij de herneming na eenmaal spelen helemaal moest worden 
stopgezet, om hierna nooit meer te worden hernomen. 
 
Desondanks kijken we terug op een jaar met ook veel successen, werkplezier en energie. We speelden Je kunt 
me gerust een geheim vertellen ondanks alle beperkingen in samenwerking met diverse partners 48 keer. We 
kregen mooie recensies en werkten daarnaast hard aan de voorbereidingen voor SMART en Broos onze 
aankomende twee voorstellingen, die in 2022 en 2023 hun premiere zullen hebben. We vonden nieuwe 
partners en smeedden nieuwe samenwerkingen met bedrijven, overheden en instanties. 
 
Dus naast alle toch weer onverwachte tegenslagen die een grote veerkracht en flexibiliteit vroegen van de hele 
organisatie, zijn we ook vooral bezig geweest met voortvarend werken aan onze missie: artistiek autonoom 
theater maken met een stevige maatschappelijke wortel voor theaters, bedrijven en partners. Net als iedereen 
hopen we op een wat voorspelbaarder vervolg van onze komende jaren binnen de periode 2021-2024. 
 
Namens Directie en Raad van Toezicht van Stichting MATZER Theaterproductie 
 
Madeleine Matzer     Agnes Bolwiender    
directeur/bestuurder, artistiek leider   zakelijk leider 
 
-  maart 2022 - 
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Bijlage: Speellijsten en bezoekersaantallen 2021 
 
Je kunt me gerust een geheim vertellen 
Datum     Locatie 
Do. 21 januari   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Vr. 22 januari   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Za. 23 januari   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Do. 28 januari   Oss, De Groene Engel (0) 
Za. 30 januari     Purmerend, De Verbeelding (0) 
Vr. 12 februari    Amersfoort, De Lieve Vrouw (0) 
Za. 13 februari    Amersfoort, De Lieve Vrouw (0) 
Do. 18 februari    Utrecht, Stadsschouwburg (0) 
Vr. 19 februari    Utrecht, Stadsschouwburg (0) 
Di. 23 februari   Eindhoven, Parktheater (0) 
Wo. 24 februari   Eindhoven, Parktheater (0) 
Di. 2 maart   Veghel, De Blauwe Kei (0) 
Wo. 3 maart   Veghel, De Blauwe Kei (0) 
Za. 6 maart   Rotterdam, Theater Walhalla (0) 
Ma. 15 maart   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Di. 16 maart   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Wo. 17 maart   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Wo. 24 maart   Utrecht, Stadsschouwburg (0) 
Do. 25 maart   Utrecht, Stadsschouwburg (0) 
Do. 1 april    Eindhoven, Pand-P (0) 
Vr. 2 april    Eindhoven, Pand-P (0) 
Za. 3 april    Eindhoven, Pand-P (0) 
Wo. 7 april   Eindhoven, Peppelrode (0) 
Vr. 9 april   Eindhoven, Peppelrode (0) 
Zo. 11 april   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Ma. 12 april   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Di. 13 april   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Wo. 14 april   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Do. 15 april   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Vr. 16 april   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Za. 17 april   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Wo. 21 april   Eindhoven, Gemeentehuis (0) 
Do. 22 april   Waalwijk, De Leest (0) 
Vr. 23 april   Eindhoven, Open Centrum voor de Kunsten (0) 
Za. 24 april   Gouda, Goudse Schouwburg (0) 
Zo. 25 april   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Ma. 26 april   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Do. 29 april   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Vr. 30 april   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Do. 6 mei    Oss, De Groene Engel (0) 
Vr. 14 mei   Purmerend, De Verbeelding (0) 
Wo. 2 juni    Oosterhout (NB), Theater De Bussel (0) 
Za. 5 juni   Amersfoort, De Lieve Vrouw (0) 
Wo. 23 juni   Oss, De Groene Engel (50) 
Do. 24 juni   Rotterdam, Theater Walhalla (43) 
Wo. 30 juni   Eindhoven, Stadskantoor (50) 
Di. 14 september   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (60) 
Wo. 15 september   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (29) 
Ma. 20 september  Waalwijk, Theater de Leest (94) 
Di. 21 september   Eindhoven, Parktheater (144) 
Wo. 22 september  Eindhoven, Parktheater (matinee: 74)  
Wo. 22 september  Eindhoven, Parktheater (avond: 157)  
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Do. 23 september  Eindhoven, Parktheater (matinee: 97)  
Do. 23 september  Eindhoven, Parktheater (avond: 100)  
Zo. 26 september  Doorwerth, Odensehuis (92) 
Ma. 27 september   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (62) 
Di. 28 september   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (52) 
Do. 30 september  Eindhoven, Gagelbosch (matinee: 25)  
Do. 30 september  Eindhoven, Gagelbosch (avond: 30)  
Za. 2 oktober    ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (matinee: 36) 
Za. 2 oktober    ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (avond: 35) 
Zo. 3 oktober    ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (matinee: 68) 
Zo. 3 oktober   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (avond: 0) 
Wo. 6 oktober   Eindhoven, Peppelrode (30)  
Do. 7 oktober   Eindhoven, Peppelrode (30)  
Vr. 8 oktober   Eindhoven, Peppelrode (30)  
Di. 12 oktober   Zaandam, Zaantheater (49) 
Wo. 13 oktober   Nuenen, De Akkers (matinee: 49) 
Wo. 13 oktober   Nuenen, De Akkers (avond: 48) 
Vr. 15 oktober   Eindhoven, Peppelrode (30) 
Za. 16 oktober   Gouda, Goudse schouwburg (144) 
Di. 19 oktober   Hoogerheide, Podium Kloosterhof (matinee: 79) 
Di. 19 oktober   Hoogerheide, Podium Kloosterhof (avond: 76) 
Do. 21 oktober   Mill, Millisweerd (matinee: 70) 
Do. 21 oktober   Mill, Millisweerd (avond: 52) 
Vr. 22 oktober   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (106) 
Za. 23 oktober    ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (101) 
Di. 26 oktober   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (60) 
Wo. 27 oktober   Veghel, Theater De Blauwe Kei (matinee: 86) 
Wo. 27 oktober   Veghel, Theater De Blauwe Kei (avond: 97) 
Do. 28 oktober   Millingen aan de Rijn, Dreuge Tent (80) 
Vr. 29 oktober   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (35) 
Di. 2 november   Veldhoven, Theater De Schalm (64) 
Vr. 5 november   Eersel, Theater De Muzenval (82) 
Zo. 7 november   Utrecht, Stadsschouwburg (matinee: 133) 
Zo. 7 november   Utrecht, Stadsschouwburg (avond: 46) 
Wo. 10 november  Veendam, Cultuurcentrum (63) 
Vr. 12 november   Rotterdam, Bibliotheek (0) 
Za. 13 november   Eindhoven, Vonderhof (0) 
Ma. 15 november  ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (14) 
Di. 16 november   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (matinee: 85) 
Di. 16 november   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (avond: 109) 
Wo. 17 november  ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (matinee: 0) 
Wo. 17 november  ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (avond: 15) 
Zo. 21 november   Oosterhout (NB), Theater De Bussel (52) 
Di. 23 november   Nijmegen, Zorginstelling Joachim en Anna (matinee: 0) 
Di. 23 november   Nijmegen, Zorginstelling Joachim en Anna (avond: 0) 
Wo. 24 november  Nijmegen, Zorginstelling Joachim en Anna (matinee: 0) 
Wo. 24 november  Nijmegen, Zorginstelling Joachim en Anna (avond: 0) 
Vr. 26 november   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (matinee: 0) 
Vr. 26 november   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (avond: 0) 
Wo. 1 december   Eindhoven, Vonderhof (0) 
Do. 2 december   Eindhoven, CKE (0) 
Di. 7 december   Eindhoven, Pand-P (matinee: 0) 
Di. 7 december   Eindhoven, Pand-P (avond: 0) 
Wo. 8 december   Eindhoven, Pand-P (matinee: 0) 
Wo. 8 december   Eindhoven, Pand-P (avond: 0) 
Vr. 10 december   Terheijden, Evenementencentrum De Cour (0) 
Do. 16 december   Workum, Cultuurhuis (0) 
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Totaalaantal voorstellingen: 109 (incl. annuleringen/verplaatsingen) 
Totaalaantal bezoekers: 3.213 
Cursief: 61 voorstellingen die gepland stonden, maar vanwege corona zijn geannuleerd en/of verplaatst. 
 
 
Lui 
Datum     Locatie 
Wo. 9 juni    ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (30) 
  
Totaalaantal voorstellingen: 1 
Totaalaantal bezoekers: 30 
 
 
Agatha 
Datum     Locatie 
Do. 25 november   Roosendaal, Schouwburg de Kring (98) 
Wo. 1 december   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Do.2 december    ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Vr. 3 december   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (0) 
Za. 11 december   Leiden, Theater Ins Blau (0) 
Vr 17 december   Waalwijk, Theater de Leest (0) 
Do. 23 december   Oss, De Groene Engel (0) 
Do. 30 december   Amsterdam, de Meervaart (0)   
  
Totaalaantal voorstellingen: 8 (incl. annuleringen) 
Totaalaantal bezoekers: 98 
Cursief: 7 voorstellingen die gepland stonden, maar vanwege corona zijn geannuleerd. 
 
 

 
 

Speellijst van online lezingen in 2021 
 
Je kunt me gerust een geheim vertellen online lezing 
 
Datum    Locatie  
Ma. 8 februari 14:00  ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (12) 
Di. 9 maart 13:00   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (36) 
Wo. 10 maart 10:00  ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (36)  
Wo. 10 maart 13:00  ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (24)  
Wo. 17 maart 10:00  ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (25)  
Ma. 22 maart 10:00   ’s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (25) 
Do. 25 maart 20:00   ’s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (25) 
Do. 15 april 10:00   ’s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (12) 
Ma. 3 mei 15:00   ’s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (3) 
Do. 6 mei 12:30    ’s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (8) 
Wo. 12 mei 19:30  ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (13)  
Di. 18 mei 10:00   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (17) 
Wo. 19 mei 10:00  ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (24) 
Wo. 19 mei 14:00  ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (24) 
Ma. 14 juni 16:00  ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (22) 
Wo. 16 juni 10:00  ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (16) 
Do. 17 juni 16:00   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (11) 
Di. 22 juni 16:15   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (5) 
Ma. 5 juli 13:00   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (15) 
Ma. 5 juli 20:00   ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek (28) 
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Aantal online lezingen: 20 
Aantal bezoekers: 381 
 
 
Totaal aantal 
Totaal aantal gespeelde voorstellingen 2021:  50 
Waarvan in kleine zaal:      50 
Waarvan in grote zaal:      0 
 
Totaal aantal geannuleerde/verplaatste voorstellingen: 68 
 
Totaal aantal bezoekers live voorstellingen 2021:   3.341 
Totaal aantal bezoekers online voorstellingen 2021:  381 
Totaal aantal bezoekers live en online in 2021:  3.722   
 




