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2018: OVERZICHT  

 
Projecten FPK Onderzoeksmaand 

Stadsdebat #3 
Vergeet-me-niet 
Tussenland 
Tijdgravers 

  
  
Speelbeurten FPK 47 
  
  
Betrokkenen 135 
  
  
Bezoekers 2848 
  
Overige projecten PS|jong: Dagdromers 

Buurtborrels Meerburg/Roomburg 
Opening Congres Hogeschool Leiden 
workshops VSB Studentendag 
workshop Gemeente Leiden 
 

Bereik  524 bezoekers / 21 betrokkenen 
  
Medewerkers Tim Barrie, Kim van den Bent, Koert 

Berends, Jacqueline Boot, Sanne de Boer, 
Floor Cremers, Pepijn Doornenbal, Rian 
Evers, Ralf Gerritse, Heleen Hameete, Selma 

Hanzón, Oukje den Hollander, Tijs Huys, 
Nina Kraszewska, Rafaëlle Kwakkel, Eline 
Levering, Khadija Massaoudi, Eva 
Mathijssen, Marijn Maurits (stage), Wil van 
der Meer, Thabi Mooi, Maartje Prins, Julia 
van der Putten (stage), Julia Schmitz, Pepijn 
Smit, Erica Smits, Mieke Spaans, Irene 
Timmer, Roos Tulen, José  Warmerdam, 
Jitske Weijand, Anika van de Wijngaard & de 
jongeren van PS|jong 

  
  
Partners BankGiro Loterij Fonds, Da Vinci College, De 

Pllek, De Tuin van de Smid, Druckerfonds, 
Erfgoed Leiden eo, Fonds 1818, Fonds 
Podiumkunsten, Gemeente Leiden, Leidse 
Schouwburg-Stadsgehoorzaal, Libertas 
Leiden, Nieuwplaatz, Norma Fonds, Prins 
Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, 
Theater Ins Blau, Theater na de Dam, Rotary 
Leiden, Stichting Janivo, Scouting St. Jozef, 
Stichting Zabawas, Visie-R, VSB Fonds, WOZ 
Fonds, Zorgcentrum Roomburgh. 

  
Raad van Toezicht Ruben Maes 

Winfred Voordendag 
Kris Schiermeier 
Koen Brakenhoff 
Fokka Deelen 

  
Fotografie Ben van Duin, Anna Glinka 

 
  Foto voorkant  Scène uit Tussenland (foto: Ben van Duin) 
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“Tijdgravers is een stadswandeling 
en geslaagde theatrale vertelling ineen,  

een vorm van locatietheater waarin 
PS|theater goed is geworden.” 

(Volkskrant over Tijdgravers , ****) 
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Scène uit Tijdgravers 
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Inleiding 

 
“Onder de stad van vandaag ligt de stad van eerder. Onder de huizen, 
kantoren, flats die je nu passeert, bevindt zich een plattegrond van 
straten en gebouwen die niet meer te zien zijn. En daartussen liggen 
weer verhalen verborgen, die hun doorwerking hebben in de stad van nu. 
Die stad van nu is immers voortgebouwd uit de stad van toen. Die stad 
mogen we niet vergeten.” 

 

Bovenstaande regels schreven we in het jaarplan van 2018. We leefden 
op dat moment in het najaar van 2017. Het voelt als een eeuwigheid 
geleden dat we ons afvroegen hoe we 2018 zouden gaan vormgeven. 
Toen was er een vingerknip en hup, het jaar is alweer voorbij.  

 

En het was een onvergetelijk jaar. Een jaar, met als thema ‘De vergeten 
stad’ waarin we wederom uiteenlopende theaterprojecten realiseerden: 
een onderzoeksmaand, de jongerenproductie Dagdromers, een 
stadsdebat, een veldonderzoek in Meerburg en Roomburg, de 
theaterserie Vergeet-me-niet, de locatieproductie Tussenland en de 
theaterroute Tijdgravers. Voortvloeiend uit bovenstaand uitgangspunt 
voor dit themajaar gingen deze voorstellingen over de ongrijpbaarheid 
van de tijd, over de lagen geschiedenis waarop de stad is gebouwd, over 
portretten van mensen en hun herinneringen en kantelmomenten, over 
generaties. Met deze projecten realiseerden we 47 speelbeurten, konden 
we 135 Leidenaren actief betrekken en bereikten we 2848 bezoekers.  We 

werkten met nieuwe makers Roos Tulen, Thabi Mooi en Khadija 
Massaoudi en betrokken verschillende stagiaires bij de projecten. We 
praatten, we maakten, we speelden, we ontmoetten. En dat steeds met, 
voor en in de stad. 

 

In dit bestuursverslag blikken we terug op de activiteiten van 2018 aan de 
hand van het Handboek Verantwoording van Fonds Podiumkunsten. In 
het eerste hoofdstuk gaan we in op de realisatie in artistieke en sociale 
zin. In hoofdstuk twee op de financiële realisatie. Vervolgens evalueren 
we de activiteiten in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4 gaan we in op de 
stand van zaken van de organisaties, inclusief de toepassing van 
verschillende codes. 
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Vergeet-me-niet #4 (juni 2018) 
(foto: PS|theater) 
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1. REALISATIE PROJECTEN 
 
1.1 De projecten in 2018 

In 2018 heeft PS|theater de volgende projecten gerealiseerd: 

Hypothese: Onderzoeksmaand 
29 jan t/m 23 feb 2018 |  7 gespreksgenoten  
Welke stad ligt er verborgen onder de stad die we nu zien? Wat 
hebben we meegekregen van onze ouders? Hoe willen we over 
100 jaar herinnerd worden? Met al die vragen doken we het 
themajaar in tijdens de onderzoeksmaand. We hebben ons laten 
inspireren door experts, trokken tijdens excursies de stad in en 
scherpten onze ideeën over de projecten in 2018 aan. 

Hypothese: Stadsdebat #3 
6 februari 2018  | 1 speelbeurt | 40 bezoekers | 9 deelnemers  
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, herinneringen en ideeën in zeepkist-speeches.  

Veldonderzoek: Vergeet-me-niet 
1 feb t/m 4 nov 2018 | 14 speelbeurten | 355 bezoekers | 51 
deelnemers  
Het hele jaar waren de makers van PS|theater in Meerburg en 
Roomburg, op zoek naar verhalen over wie of wat we niet mogen 
vergeten. De verhalen die we tijdens dit veldonderzoek vonden, 
vertaalden we naar theatrale portretten in de theaterserie 

Vergeet-me-niet, een maandelijks programma op de 
zondagmiddag met muziek, film, verhalen, theater en eten. 

Locatieproductie: Tussenland 
14 aug t/m 2 sept 2018 | 17 speelbeurten | 1894 bezoekers | 34 
deelnemers  
In een mozaïek-vertelling maakte het publiek kennis met 
personages van verschillende leeftijden die op een of andere 
manier op een kruispunt staan. Kijken ze vooruit of blikken ze 
terug? Wat laten ze los en wat houden ze vast? Blijf je wachten of 
maak je een keuze? Tegen de achtergrond van spectaculaire 
wolkenpartijen en grazende koeien in de Leidse polder, schetste 
Tussenland een portret van de mens en zijn poging om de tijd te 
vangen. 

Wijktheaterproductie: Tijdgravers 
28 nov t/m 16 dec 2018 | 15 speelbeurten | 571 bezoekers | 34 
deelnemers 
In Tijdgravers namen we het publiek mee op een theaterroute 
langs verschillende plekken in Meerburg en Roomburg. Het 
publiek maakte kennis met de verhalen van uiteenlopende 
wijkbewoners en kreeg een nieuwe blik op deze twee woonwijken 
aan de rand van de stad. Via de afzonderlijke verhalen over 
herinneren, vergeten, opnieuw beginnen en voortbouwen, 
voegde Tijdgravers een nieuwe laag geschiedenis toe aan de stad. 
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Projecten FPK Speelbeurten Bezoekers Betrokkenen 
    
Hypothese:     
Onderzoeksmaand nvt nvt 7 
Stadsdebat#3 1 40 9 
    
Veldonderzoek: 
Vergeet-me-niet 

14 343 51 

    
Locatieproductie: 
Tussenland 

17 1894 34 

    
Wijktheaterproductie: 
Tijdgravers 

15 571 34 

    
Totaal 47 2848 135 
    

 

Naar aanleiding van bovenstaand overzicht een aantal opmerkingen: 

- 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 meegewerkt aan de voorstelling of 
vrijwilligers die achter de schermen hebben geholpen. 

- In de oorspronkelijke aanvraag stonden bij de onderzoeksmaand 
ook 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.   

1.2 Overige projecten en toonmomenten 

Naast de projecten zoals die voorgenomen zijn in het 
meerjarenbeleidsplan en daarmee onder de ondersteuning van Fonds 
Podiumkunsten vallen, is ook op andere manieren en andere momenten 
PS|theater actief en zichtbaar in de stad. Zo heeft ons PS|jong, ons 
jongerengezelschap, in 2018 een eigen locatieproductie Dagdromers 
gemaakt, verzorgden we een theatrale opening bij een congres over 
armoede van de Hogeschool Leiden en hebben we onze manier van 
werken gedeeld in workshops voor de Gemeente Leiden en het VSB 
Fonds. 

Overige projecten en 
toonmomenten 

Speelbeurten Bezoekers Betrokkenen 

    
PS|jong: Dagdromers 4 199 11 
    
Theatrale opening 
Armoedecongres 
Hogeschool Leiden 

1 200 0 

    
Buurtborrels 
Meerburg/Roomburg 

4 50 10 

    
Workshop VSB-dag 
voor kunststudenten 

2 60 0 

    
Workshop Gemeente 
Leiden voor 
ambtenaren 

1 15 0 

    
Totaal 12 524 21 
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1.3 Publiek 

PS|theater streeft ernaar een breed scala aan Leidenaren te betrekken bij 
de projecten, zowel als publiek én als deelnemer. De diversiteit in ons 
publieksbereik uit zich met name in verschillen in opleidings- en 
inkomensniveau. Onze bezoekers komen uit alle wijken van Leiden. Dit 
lag daarnaast de focus dit jaar op de wijken Meerburg en Roomburg. Dat 
is ook terug te zien in de bezoekers aan Vergeet-me-niet bijvoorbeeld. 
Daarnaast zien we in alle projecten een goede mix van nieuw en trouw 
publiek, van wijkbewoners die niet veel met cultuur in aanraking komen 
en trouwe bezoekers aan de voorstellingen van PS|theater. 

In hoofdstuk 3 blikken we terug op de kwalitatieve realisatie van het 
beoogde publiek en bereik. Nu eerst aantal meer inhoudelijke 
opmerkingen over het publieksbereik van de projecten: 

* De zes afleveringen van Vergeet-me-niet trokken in totaal 355 
bezoekers naar ons PS|huis. Van de bezoekers kwam 40 % uit de wijken 
Meerburg of Roomburg. Per editie zijn enkele kaarten via We Are Public 
verkocht, waardoor deels nieuw publiek werd bereikt, ook van buiten 
Leiden. 

* Tussenland trok in totaal 1878 bezoekers. Daarvan kwam 60% uit 
Leiden en 40% van buiten de stad. Na afloop is een enquête verstuurd 
naar het publiek. Uit de antwoorden van de enquête bleek 45% voor het 
eerst naar een voorstelling van PS|theater te zijn gekomen.  

* De theaterroute Tijdgravers in Meerburg en Roomburg is door 571 
mensen bezocht. Dit aantal bezoekers is een zeer grote stijging (50%) ten 
opzichte van de theaterroutes Droomland (2016, 366 bezoekers) en 
Nestelaar (2015, 363 bezoekers). De spreiding van de bezoekers over de 
uitvoeringen was beter dan bij eerdere theaterroutes, door de promotie 
van de try-outs met een speciale try-outprijs. Daarnaast waren we 

gedurende het hele jaar aanwezig in de wijk. Daardoor had het project 
een lange aanlooptijd en hebben we ook de campagne in een vroeger 
stadium in gang kunnen zetten. 

* Van de 571 bezoekers bezocht 14% Tijdgravers via het speciale 
bewonerstarief voor bewoners van Meerburg en Roomburg. Bijzonder 
was dat verschillende (oud-)wijkbewoners de voorstelling meermaals 
bezocht hebben om op deze manier alle routes en verhalen van de wijk 
mee te krijgen.  

* Het merendeel van de bezoekers van de theaterafleveringen Vergeet-
me-niet heeft ook de voorstelling Tijdgravers bezocht. 

 

Bezoekers over Tijdgravers: 

“Tip! Ga met PS|theater wandelend en skelteren door Meerburg en 
hoor bijzondere verhalen over de bewoners, zoals een uit Eritrea 
gevlucht gezin en Toos van honderd lentes” (bezoeker op facebook) 

“Wederom heeft PS|theater me weten te verrassen met een mooie 
voorstelling. Vooral de wijze waarop! Skeltertrein, lichtjes, 
verhaallijn. Aanrader! “ (bezoeker op twitter) 

“Wat een leuke ervaring in onze eigen wijk, met verrassende 
verhalen, diepgravende gedachten en theater, ontzettend goed 
neergezet door PS|theater” (bezoeker op twitter) 

 

Op het terrein van culturele diversiteit valt nog de nodige winst te 
behalen. In Meerburg is één van de makers, Rian Evers, expliciet op zoek 
gegaan naar de verhalen uit de niet-Nederlandse gemeenschap. Via het 
buurthuis en via contacten in de wijk heeft ze een aantal wijkbewoners 
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gesproken voor Vergeet-me-niet. Maar we hebben wederom gemerkt dat 
deze groep nog meer tijdsinvestering vraagt. In aanloop naar Tijdgravers 
heeft Rian wel met twee mensen intensiever kunnen optrekken, namelijk 
de Somalische Khadija en de Eritrese Natu. Rian heeft hun verhalen en 
ook een ingesproken tekst van Khadija gebruikt in haar scène. 

In Tussenland speelde de Syrische Monaf mee als medespeler. Hij had 
nog niet eerder op het toneel gestaan, maar bleek een uitgesproken 
talent te bezitten. Zodoende zal PS|theater hem in 2019 opnieuw 
betrekken als speler in een van de producties. 

 
1.4 stadsverkenning en betrokkenheid 

Als stadsgezelschap vindt PS|theater het belangrijk om de band met de 
stad te ontwikkelen. Wij doen dat onder de noemer ‘stadsverkenning’. In 
onze manier van werken is het ontmoeten van nieuwe mensen en het 
betrekken van mensen uit de stad bij onze projecten een essentieel 
gegeven. Daarom leggen we in ieder project nieuwe contacten, proberen 
we de band met oude betrokkenen vast te houden, breiden we ons 
netwerk uit en maken we in onze projecten steeds ruimte voor 
ontmoeting, zowel tussen de makers en de stad als tussen Leidenaren 
onderling.  

Een belangrijke rol voor het ontwikkelen van onze band met de stad is 
weggelegd voor Julia Schmitz. Sinds april 2017 is zij betrokken als 
stadsverkenner bij de projecten van PS|theater. Zij legt de eerste 
contacten in de wijk, koppelt makers aan wijkbewoners, ontwikkelt 
formats om ontmoetingen tot stand te brengen en houdt contact met 
eerdere betrokkenen. Naar aanleiding van onze ervaringen in 2017, 
hebben we in 2018 meer tijd genomen voor de stadsverkenning in 
Meerburg en Roomburg en is Julia ook betrokken geweest als 
theatermaker in de projecten Vergeet-me-niet en Tijdgravers.  

Als stadsgezelschap vormen de verhalen van Leidenaren de basis van het 
werk van PS|theater. In de projecten van 2018 kwam dit als volgt tot 
uiting: 

-> in de theaterserie Vergeet-me-niet zochten de makers naar verhalen 
van bewoners uit Meerburg en Roomburg. Vervolgens presenteerden zij 
een theatrale vertaling daarvan in de vorm van een lied, monoloog, 
column, podcast of videoportret tijdens Vergeet-me-niet. Hierbij bleven 
zij dicht bij het oorspronkelijke verhaal. 

-> In aanloop naar Tussenland hielden de makers interviews met 
‘decennials’: mensen uit Leiden die dit jaar een kroonjaar vierden. Dit 
leverde inspiratie voor de personages en de thematiek, hoewel we in het 
artistieke proces behoorlijk wat vrijheid hebben genomen in de 
vertaalslag. De interviews zijn verwerkt in blogs om de verhalen ook te 
ontsluiten buiten de voorstelling om. Daarnaast waren citaten uit de 
interviews terug te vinden op de placemats van het Tussenland-diner en 
op borden langs de route naar de tribune. Op die manier gaven de citaten 
van de decennials al een thematische kijkrichting aan het publiek. 

-> De makers van Tijdgravers hebben zich laten inspireren door de 
persoonlijke verhalen uit Meerburg en Roomburg bij het ontwikkelen van 
het concept voor de theaterroute. We hebben de wijk leren kennen als 
een plek waar steeds een nieuw begin werd gemaakt. Dat werd de 
overkoepelende thematiek van de voorstelling. De persoonlijke verhalen 
werden nog steeds verteld in de scènes, maar nu samengebracht in een 
portret van de wijk en een meer universeel verhaal over tijd en opnieuw 
beginnen. 

Via het vertellen en delen van verhalen van allerlei Leidenaren, weet 
PS|theater veel verschillende mensen aan zich te binden. Daarnaast 
raken mensen uit de stad ook op andere manieren betrokken bij onze 
projecten. Zo zijn er vrijwilligers die helpen aan de kassa, die 
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publieksbegeleiders waren bij Tijdgravers en Tussenland, die avond aan 
avond meespelen in Tussenland of die hun huiskamer openstelden voor 
een van de scènes van Tijdgravers. Langzaam maar zeker is er een hechte 
groep mensen ontstaan die graag op die manier betrokken zijn bij 
PS|theater. 

Ten slotte vormt het creëren van ontmoetingen tussen mensen die elkaar 
nog niet kennen een belangrijk rode draad in onze projecten. Zo 
organiseerden we tijdens het veldonderzoek in Meerburg en Roomburg 
iedere maand een buurtborrel op een andere plek in de wijk. Hier lieten 
we alvast een voorproefje zien uit de aankomende Vergeet-me-niet en 
stelden we een aantal mensen voor die we die maand ontmoet hadden 
aan het publiek.  

Tijdens Vergeet-me-niet maakten we ook steeds ruimte voor 
ontmoetingen. Dat deden via vragen op placemats waarmee mensen 
met elkaar in gesprek konden, door het publiek zelf te laten verplaatsen 
van de ene scène naar de andere scène of door de bezoekers te vragen 
hun straat uit te tekenen en daarover te vertellen aan elkaar. Bij iedere 
editie ontstonden zo steeds weer andere gesprekken en nieuwe 
ontmoetingen. 

Bij Tussenland verzorgde De Tuin van de Smid een speciaal diner voor 
onze bezoekers. Tijdens dat diner vroegen we de aanwezigen om een 
eigen tijdscapsule te maken, passend bij de thematiek van de 
voorstelling. Ze schreven een brief aan hun tien jaar oudere zelf en 
stopten die met een klein voorwerp in een doorzichtig plastic doosje. 
Over tien jaar nodigen we deze mensen weer uit om het doosje te 
openen en de brief te lezen. 

 

 

1.5 Samenwerkingen  

De belangrijkste partners in 2018 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, samen met archivarissen en historici. 
Daarnaast is er een aantal brainstorm-bijeenkomsten 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.  

Met het thema ‘De vergeten stad’ was 2018 natuurlijk het aangewezen 
jaar om de samenwerking te intensiveren. Dat hebben we gedaan door in 
de theaterserie Vergeet-me-niet bij iedere editie één van de medewerkers 
van Erfgoed Leiden iets te laten vertellen over een onderdeel van de 
collectie dat niet vergeten mocht worden. Op die manier waren er 
presentaties over uniek filmmateriaal van de bevrijding van Leiden, over 
de stichtingsakte van het klooster dat in Meerburg heeft gestaan, over de 
bijzondere waarde van de wederopbouwarchitectuur, en meer. Deze 
samenwerking is zeer prettig verlopen en gaf veel wederzijdse inspiratie.  

Theater na de Dam 
Sinds 2017 sluit PS|theater aan bij Theater na de Dam door de jongeren 
van PS|jong een locatievoorstelling te laten maken. In 2018 werkten de 
jongeren aan een eigen editie van de theaterserie Vergeet-me-niet. Zij 
interviewden daarvoor een aantal ouderen uit woonzorgcentrum 
Roomburgh en vertaalden dat naar een korte voorstelling over kind zijn in 
de oorlog. 

Theater na de Dam draagt hieraan bij met een financiële ondersteuning, 
neemt ons project mee in hun communicatie en organiseert een 
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landelijke bijeenkomst met alle jongeren die deelnemen aan Theater na 
de Dam. 

De Tuin van de Smid 
In de zomer werkten we aan de locatievoorstelling Tussenland in 
polderpark Cronesteyn, aan de rand van Leiden. De voorstelling speelde 
op een weiland naast theehuis De Tuin van de Smid. De Tuin van de Smid 
was een zeer betrokken en prettige samenwerkingspartner. We konden 
deels repeteren in de schuur en gebruikten het theehuis als uitvalsbasis 
voor de repetities. Al ruim voor de speelperiode was De Tuin van de Smid 
een belangrijke partner in het creëren van zichtbaarheid. Zo mochten we 
banners ophangen op de locatie en zorgden de medewerkers In de 
speelperiode was De Tuin van de Smid de plek om publiek te ontvangen 
en verzorgden zij het Tussenland-diner. De generale repetitie speelden 
we voor de medewerkers en vrijwilligers van De Tuin van de Smid. 

Leidse Schouwburg-Stadsgehoorzaal 
Als de grootste podiumkunstenorganisatie, is de Leidse Schouwburg-
Stadsgehoorzaal een logische partner in Leiden. Aan het begin van 2018 
trokken we weer samen op in het organiseren van een stadsdebat 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 (2016) en 
De Bubbel (2017). In 2018 zijn we met JUST in gesprek gegaan over het 
ontwikkelen van ‘de Leidse barometer’, een online platform om de 
mening van verschillende Leidenaren te verzamelen. We hebben hierover 
een aantal gesprekken gevoerd met JUST. Maar gaandeweg ontstond bij 
ons de twijfel of een dergelijk online panel wel past bij het profiel van 
PS|theater. Daarom hebben we besloten voorlopig niet door te gaan met 

de ontwikkeling van de Leidse barometer. Dat heeft tot gevolg gehad dat 
we in 2018 niet aan een project hebben gewerkt met JUST. 

PS|Vrienden en PS|Bedrijfsvrienden 
De vriendengroep van PS|theater is gedurende 2018 gegroeid naar 145 
vrienden. Dat is een stijging van 25% ten opzicht van de 116 vrienden bij 
aanvang van het kalenderjaar. De PS|vrienden kiezen voor een jaarlijkse 
bijdrage van € 25,-, € 75,- of € 150,-.   

In het najaar van 2017 is PS|theater begonnen met het opzetten van een 
Bedrijfsvriendengroep. In 2018 hebben we bij de locatieproductie 
Tussenland een Bedrijfsvriendenborrel georganiseerd. We zijn het jaar 
geëindigd met vijf Bedrijfsvrienden.  

1.6 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 2018 onze projecten gerealiseerd. Ons eigen ‘huis’ is 
gevestigd in het centrum van Leiden. Dat was de uitvalsbasis tijdens de 
onderzoeksmaand, maar het was ook de huiskamer waarin we het 
publiek ontvingen voor Vergeet-me-niet. We hebben ons tijdens het 
veldonderzoek gericht op de wijken Meerburg en Roomburg, aan de rand 
van de stad. Daar hebben ook de theaterroute Tijdgravers gemaakt en 
gespeeld. De locatievoorstelling Tussenland speelden we in polderpark 
Cronesteyn, eveneens aan de rand van de stad. We hebben gesproken en 
gewerkt met mensen van verschillende achtergronden en gewerkt met 
verschillende partners. Op die manier wordt onze zichtbaarheid en 
verbondenheid met de stad steeds groter.  
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1.7 Uitwisseling theaterveld  
Ondanks onze bewuste keuze om ons als stadsgezelschap te richten op 
Leiden, blijven we uiteraard actief en zichtbaar in het Nederlands 
theaterveld. In 2018 hebben we op een aantal manieren een uitwisseling 
met het theaterveld tot stand gebracht: 
 
- het werken met nieuwe makers 
Voor de theaterserie Vergeet-me-niet hebben we drie gastmakers 
uitgenodigd: Thabi Mooi, Khadija Massaoudi en Roos Tulen. Zij hebben 
alledrie affiniteit en ervaring met het werken met documentaire bronnen 
en sociaal-artistieke projecten. Maar het zijn ook makers met andere 
theatrale vormen toepassen dan de PS|makers. We vroegen deze 
gastmakers om twee portretten te maken voor Vergeet-me-niet, 
gebaseerd op verhalen uit Meerburg en Roomburg. Het leverde mooie, 
inspirerende en nieuwe input op. Zij stelden ons vragen die ons op een 
prettige manier lieten reflecteren op onze manier van werken. Daarnaast 
was het interessant om nieuwe gezichten toe te voegen aan het 
vertrouwde PS|team, ook voor ons trouwe publiek. 

Na Vergeet-niet-niet hebben we Khadija Massaoudi gevraagd om met 
ons door te werken aan Tijdgravers.  

Ook nieuw in ons team is Oukje den Hollander, zangeres en 
theatermaker bij MCKassett. Zij nam sinds het najaar van 2018 de regie 
en begeleiding over van ons jongerengezelschap PS|jong. PS|jong 
speelde mee in Tijdgravers.  
 
- het werken met studenten 
Dit jaar hebben we met een aantal stagiaires gewerkt. Marijn Maurits van 
de opleiding theaterdocent in Arnhem liep stage bij Vergeet-me-niet en 
Tijdgravers. Daarbij werkte zij als regie-assistent nauw samen met de 
jongeren van PS|jong. Van de Master Dramaturgie aan de Universiteit 

van Amsterdam liep Julia van der Putten stage bij dramaturg Erica Smits 
tijdens het werken aan Vergeet-me-niet. 

De voorstelling Tijdgravers is bezocht door studenten van de opleiding 
Theaterdocent van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten met 
een voorgesprek. 

- uitwisseling met collega’s  
In 2018 heeft onze stadsverkenner Julia een week meegelopen met de 
afdeling Publiekswerking van NTGent. Een mooi voorbeeld van een groot 
theaterhuis dat de band met de stad opzoekt.  

Daarnaast heeft het PS|team het afgelopen jaar veel voorstellingen en 
projecten gezocht met een sociaal-artistieke werkwijze. Op die manier 
doen we inspiratie op, scherpen we onze gedachten over onze werkwijze 
en signatuur en gaan we het gesprek aan met andere makers. 
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Scène uit Tijdgravers 

 

Scène uit Tussenland 

 

Scène uit Tijdgravers 

 

Scène uit Vergeet-me-niet #1 
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2. Realisatie financiën 
 

De financiële ontwikkeling van PS|theater verloopt behoorlijk grillig. 
Hadden we in 2016 een tekort van - € 16075, in 2017 meenden we dit 
ruimschoots te hebben ingehaald met een positief resultaat van € 38527. 
2018 sluiten we echter af met wederom een groot tekort van - € 36009, 
waarmee het ‘overschot’ van 2017 helemaal is verbruikt. 

Het negatieve resultaat ligt deels in het feit dat in de jaarrekening 2017 
niet alle facturen voor projecten in dat jaar waren meegenomen. Eén heel 
grote factuur voor techniek (voor ruim € 17000) was uit beeld verdwenen 
en kwam pas eind maart 2018 boven water. Dit heeft evenwel niet geleid 
tot het bijsturen van de prognose over 2018 en daarmee ook niet tot het 
nemen van passende maatregelen om deze nagekomen kosten op te 
vangen binnen de lopende begroting.  

Daarnaast is PS|theater in de loop van 2018 lid geworden van de NAPK en 
is daarmee ook de CAO Toneel en Dans gaan volgen. Dit heeft geleid tot 
de overstap van de artistiek en zakelijk leider van een zzp-overeenkomst 
naar een loondienstverband. Daarbij moesten we uitgaan van het 
functie- en salarisgebouw van de CAO en dat bracht een stijging van 
kosten met zich mee van ruim € 14000. 

Deze twee grote bedragen tezamen zorgen al voor een extra kostenpost 
van € 31000 voor het afgelopen jaar. Het resterende tekort van € 5000 is 
veroorzaakt door het feit dat we in 2018 meer producties en speelbeurten 
hebben gerealiseerd dan van te voren begroot. 

Dit tekort heeft grote consequenties voor de financiële bedrijfsvoering 
voor de komende jaren, waarin we met zeer strakke projectbegrotingen 

zullen werken en de hele organisatie ervan doordrongen blijft dat we 
financieel op geen enkele manier buiten de lijntjes mogen kleuren. 
Daarnaast is het noodzakelijk om aanvullende subsidieverzoeken richting 
particuliere fondsen veel eerder te versturen, zodat we bijtijds – ruim 
voordat we afspraken met derden gaan maken – weten wat de financiële 
mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om een productie te maken 
zoals we die voor ogen hebben. Dat betekent dat het bestuur al in een 
vroeg stadium de ideeën omtrent toekomstige producties moet gaan 
uitwerken.  

Het tekort van 2018 heeft grote consequenties voor onze liquiditeit en 
solvabiliteit.  

De liquiditeit bedraagt: 1,46 

De solvabiliteit bedraagt: -27,05 
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3. Evaluatie 
 
3.1 Realisatie beoogde prestaties 
 
In 2018 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. 

Toen wij in het voorjaar van 2016 ons meerjarenbeleidsplan indienden, 
hadden wij voor onszelf de lat wat betreft publieksbereik wel erg hoog 
gelegd. In de loop van 2017 bleken die doelstellingen niet haalbaar. 
Daarom hebben we bij het vaststellen van het jaarplan van 2018 onszelf 
meer realistische bezoekerscijfers ten doel gesteld. Nog steeds met 
ambitie, maar wel haalbaar.  

Terugkijkend kunnen we concluderen dat we de doelstellingen zoals in 
het jaarplan voor 2018 zijn opgesteld, ruimschoots hebben gehaald. 
Omdat we in 2017 minder dan 40 speelbeurten gerealiseerd hadden was 
het van belang om dat in 2018 in te gaan lopen. Daarom hebben we 
ingezet op een langere speelperiode voor de locatieproductie Tussenland 
dan we bij eerdere locatieproducties deden. Bij de theaterserie Vergeet-
me-niet konden we bij een aantal edities, door een succesvolle 
kaartverkoop, een extra voorstelling spelen. Ook voor de theaterroute 
Tijdgravers hebben we tijdens de ontwikkeling van de plannen ingezet op 
een langere speelperiode.  

Met de projecten hebben we over het algemeen meer bezoekers 
getrokken. Dit kwam onder andere door het vroeg beginnen van de 
marketingcampagnes, het lange tijd aanwezig zijn in de wijk of op locatie 
en het benutten van het mond-tot-mond-effect met behulp van een 
lagere kaartprijs voor de try outs.  

Ook hebben we het beoogd aantal betrokkenen ruim gehaald. Door de 
inzet van de stadsverkenner, onze langere aanwezig in Meerburg en 
Roomburg en door het grotere team aan makers bij het veldonderzoek 
hebben we onze impact in 2018 vergroot.  
 

Projecten FPK Speelbeurten Bezoekers Betrokkenen 
    
Hypothese:     
Onderzoeksmaand Beoogd: nvt 

Bereikt: nvt 
Beoogd: nvt 
Bereikt: nvt 

Beoogd:10 
Bereikt: 7 

Stadsdebat#3 Beoogd: 2 
Bereikt: 1 

Beoogd: 100 
Bereikt: 40 

Beoogd: 25 
Bereikt: 9 

    
Veldonderzoek: 
Vergeet-me-niet 

Beoogd: 12 
Bereikt: 14 

Beoogd: 360 
Bereikt: 343 

Beoogd: 50 
Bereikt: 51 

    
Locatieproductie: 
Tussenland 

Beoogd: 18 
Bereikt: 17 

Beoogd: 1300 
Bereikt: 1894 

Beoogd: 50 
Bereikt: 34 

    
Wijktheaterproductie: 
Tijdgravers 

Beoogd: 10 
Bereikt: 15 

Beoogd: 350 
Bereikt: 571 

Beoogd: 30 
Bereikt: 34 

    
Totaal Beoogd: 42 

Bereikt: 47 
Beoogd: 2110 
Bereikt: 2848 

Beoogd: 165 
Bereikt: 135 
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3.2 Ontwikkeling eigeninkomstenquote 

In 2018 was de eigen inkomsten quote van PS|theater 51,3 %.Dit is lijn 
met het beeld dat we in voorgaande jaren hebben laten zien. We streven 
daarbij naar een evenwichtige financieringsmix bestaand uit:  50% vanuit 
structurele subsidie overheden (gemeente Leiden en FPK), 15% vanuit 
partnerschappen en sponsoring, 20% vanuit private fondsen en 15% uit 
opbrengst kaartverkoop en uitkoopsommen. 

In 2018 was deze verdeling als volgt: 48,7% vanuit structurele subsidie 
overheden, 34,6 % vanuit private fondsen, 12,7% opbrengst kaartverkoop 
en 4% partnerschappen en giften. 

 

 

 

 

3.3 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. 
-> het opbouwen van een financiële reserve 

Deze aandachtspunten komen voort uit onderstaande SWOT-analyse. 
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3.4 SWOT-analyse 
 positief 

in
te

rn
 

Sterktes 
Artistiek 
- ontwikkeling van artistiek profiel, met het werken op locatie 
en de sociaal-artistieke werkwijze als onderscheidende 
aspecten 
- opgebouwde ervaring met werken op locatie 
Sociaal-maatschappelijk 
- sterke worteling in de stad 
- bereiken van een divers publiek 
- positionering: veel waardering voor werken met en 
verbinden met de wijken 
Financieel-economisch 
- meerjarige ondersteuning van Fonds Podiumkunsten, 
Gemeente Leiden, BankGiro Loterij Fonds en Fonds1818 
 

Ex
te

rn
 

Kansen 
Artistiek 
- verder ontwikkelen artistiek profiel  
- 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  
- financieel weinig ruimte om een gedegen reserve op te bouwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Buurtborrel in Meerburg 
(foto: PS|theater) 



20 
 

 4. ORGANISATIE 
 

4.1 Werkgeverschap en opdrachtgeverschap 

Tot halverwege 2018 werkte PS|theater alleen met zzp-ers. Daarna zijn 
de artistiek leider en zakelijk leider in loondienst gekomen, mede 
ingegeven door het lidmaatschap van de NAPK en de daarmee gepaard 
gaande verplichting de CAO Toneel en dans te volgen. De overige 
medewerkers die bij vast bij PS|theater betrokken zijn, wilden die 
overstap naar loondienstverband niet maken omdat zij voor meerdere 
opdrachtgevers werken. Hun werkzaamheden voor PS|theater beslaan 
gemiddeld zo’n anderhalve à 2 dagen per week. Omdat wij hen geen 
uitbreiding van uren kunnen bieden, zijn zij voorlopig nog aangewezen op 
het werken voor meer opdrachtgevers teneinde voldoende inkomen te 
genereren.  

PS|theater is op de hoogte van de Fair Practice Code en streeft ernaar 
medewerkers – ongeacht de aard van hun dienstverband of opdracht – 
naar verhouding te belonen. Laat onverlet dat het aantal gewerkte uren 
vooralsnog niet geheel in lijn is met het aantal betaalde uren. We 
onderschrijven de noodzaak dit meer in balans te brengen, maar dat kan 
alleen als er vanuit alle betrokken partijen – de overheid, de fondsen, de 
adviescommissies en vanuit onszelf – rekening wordt gehouden met de 
inhaalslag die er op dit vlak gemaakt moet worden.  

 

 

 

4.2 Bestuur en Raad van Toezicht 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: 

- artistiek leider Pepijn Smit 
- zakelijk leider  Irene Timmer (t/m nov 2018) 
      Heleen Hameete (miv dec 2018) 
- dramaturg  Erica Smits 
 
De Raad van Toezicht bestaat uit: 

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

Het aftreedschema van de Raad van Toezicht is als volgt: 
 

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 

     
Fokka 
Deelen 

Lid 1 mrt 2018 1 mrt 2022 1 mrt 2026 
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4.3 Jaarverslag Raad van Toezicht 

In dit verslag legt de Raad van Toezicht van PS|theater verantwoording af 
over de wijze waarop hij in 2018 invulling heeft gegeven aan zijn taak. 
Aandacht wordt besteed aan de interne organisatie, de uitgangspunten 
voor het toezicht en de wijze waarop de Raad van Toezicht zijn taken 
heeft uitgevoerd.  

De Raad van Toezicht (RvT) van PS|theater telt vijf personen. Eind 2018 
bestond de RvT uit Ruben Maes (voorzitter), Kris Schiermeier (secretaris), 
Winfred Voordendag (penningmeester), Koen Brakenhoff (lid) en Fokka 
Deelen (lid). 

De Raad van Toezicht werkt volgens het principe van collectieve 
verantwoordelijkheid. Dit principe komt ook terug in de samenstelling 
van de RvT, waarvoor het uitgangspunt is dat elk van de leden in principe 
in staat moet zijn het functioneren van PS|theater op hoofdlijnen te 
beoordelen. 

Profiel Raad van Toezicht 
Er is een profiel voor de Raad van Toezicht als geheel. Wanneer er een 
vacature ontstaat wordt daarnaast een specifiek profiel opgesteld. 
Daarbij wordt gekeken naar zowel de competenties die aanwezig zijn in 
de raad als naar de diversiteit in achtergronden van de verschillende 
leden. De man-vrouwverhouding en de culturele diversiteit zijn daarbij 
belangrijk elementen.  

De achtergrond van de leden is divers en kan worden getypeerd als een 
evenwichtige mengeling van openbaar bestuur, media en 
podiumkunsten. Zie voor meer informatie over de achtergronden het 
bijgevoegde overzicht van functies en nevenfuncties die de leden 
bekleden.  

Governance  
PS|theater hanteert de Governance Code Cultuur en de Code Culturele 
Diversiteit. Raad van Toezicht en het bestuur streven naar excellente 
uitvoering van de beide Codes, om daarmee ook een voorbeeld te 
kunnen zijn voor andere organisaties. Om inzicht te geven hoe de beide 
raden dit doen, stelt de Raad van Toezicht ieder jaar een verslag hierover 
op. Leidend voor zowel Raad van Toezicht als het bestuur is de gedachte 
dat 'good governance' in de kern gaat over ‘doen’. Basis zijn de normen 
uit de Codes en de interne reglementen voor het bestuur en de Raad van 
Toezicht. Maar wezenlijker is dat alle betrokkenen gezamenlijk 
verantwoordelijkheid nemen voor die normen. Als het gaat om de 
rolverdeling tussen partijen geldt dat de afspraak is dat beide partijen 
vanuit hun eigen rol dit onderscheid bewaken. De voorzitter van de Raad 
van Toezicht heeft hier aanvullend een rol waar het gaat om het bewaken 
van de rolverdeling tussen besturen en toezicht houden. De Raad van 
Toezicht baseert zich in het toezicht zowel op de door het bestuur 
verstrekte stukken als op eigen waarneming, bijvoorbeeld door het 
bijwonen van bijeenkomsten die Fonds Podiumkunsten organiseert, 
kennis uit het eigen netwerk, presentaties over actuele onderwerpen 
voorafgaand aan de reguliere vergaderingen et cetera.  

Tijdens het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 zijn 
enkele onjuistheden in de financiële verantwoording naar voren 
gekomen. Als gevolg hiervan sluit PS|theater het jaar 2018 onverwachts 
af met een negatief resultaat. Tijdens de eerste Raad van Toezicht 
vergadering in 2019 hebben we als Raad van Toezicht expliciet 
stilgestaan bij de oorzaak van dit verschil en de vraag of de Raad van 
Toezicht tekort is geschoten. Uitgaande van het feit dat het een 
menselijke vergissing is geweest die niet terug te vinden was in de 
kwartaalcijfers en daardoor niet zichtbaar was voor de RvT, zijn we van 
mening dat de RvT haar primair toezichthoudende taak in 2018 goed 
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vervuld heeft. We hebben ons wel de vraag gesteld of we voldoende zicht 
hebben op de vaardigheden van het bestuur in relatie tot de toenemende 
omvang en professionaliteit van de organisatie. Dat heeft ons doen 
besluiten om hier extra aandacht aan te geven tijdens de gesprekken met 
het bestuur en de individuele ontwikkelgesprekken. 

De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en bevraagt hem 
over diens bevindingen bij de controle van de jaarrekening. Het toezien 
op de integriteit van organisatie en processen is een belangrijk onderdeel 
van de taak van de Raad van Toezicht. Enerzijds krijgt dit vorm in de 
omgang met meldingen van mogelijke integriteitsschendingen. Het 
huishoudelijk reglement van PS|theater bevat bepalingen om 
belangenverstrengeling bij leden van de Raad van Toezicht te 
voorkomen. Kern is dat zij geen belang mogen hebben bij de beslissingen 
van PS|theater.  

Bezoldiging 
De bezoldiging van de bestuurders van PS|theater wordt jaarlijks door de 
Raad vastgesteld en is conform de WNT. De Raad volgt voor de 
vaststelling van de bezoldiging de richtlijn van de Nederlandse Associatie 
voor Podiumkunsten. Deze richtlijn is gebaseerd op de CAO Theater. 
Belangrijk criterium voor de bepaling van het salaris van de bestuurders is 
daarbij de omzet/het subsidiebedrag van de organisatie. De leden van de 
Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen 
bezoldiging. 

Werkzaamheden Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht is in 2018 vier keer bijeengekomen. Aan de orde 
kwam een brede waaier van onderwerpen. Naast de meer financieel-
technische zaken die in het kader van de planning- en control cyclus 
jaarlijks terugkomen, is er in 2018 extra aandacht besteed aan het 
verdiepende inhoudelijke gesprek tussen Raad van Toezicht en het 

bestuur en het risicomanagement. Dit alles in het streven naar een 
verdere professionalisering van het bestuur van PS|theater. Daarnaast is 
een begin gemaakt met de voorbereiding op het nieuwe beleidsplan voor 
de nieuwe kunstenplan-periode. Op deze manier geeft de RvT ook 
invulling aan haar adviserende rol.  Daarnaast is gesproken over het 
functioneren van en de samenwerking met het bestuur.  

Nevenfuncties Raad van Toezicht PS|theater 

Ruben Maes, Eigenaar adviesbureau &MAES 

- lid Raad van Toezicht Letterenfonds 
- lid Raad van Toezicht Bert Schierbeekfonds 
- lid Raad van Toezicht Stichting Steunfonds Stimulering 

Nederlandse Literatuur 
- lid Raad van Advies Teylersmuseum 
- voorzitter verkiezingscommissie VPRO 

Kris Schiermeier, Directeur Japanmuseum SieboldHuis 

- Bestuurder Stichting Japanmuseum SieboldHuis 
- Voorzitter Bestuur Stichting Tastbaar Verleden 
- Voorzitter Bestuur Stichting Leidse Vrienden van Nagasaki  
- Secretaris Bestuur Stichting Felix Tikotin 
- Bestuurslid ‘Dutch Japanese Round Table’ 

Winfred Voordendag, Zakelijk Leider Radio, TV en Digital, BNNVARA 

- 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 
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Koen Brakenhoff, Directeur Marketing & Development Kunsthuis Opera 
Ballet Vlaanderen 

- Lid selectiecommissie, Stenden University 
- Voorzitter, VvE Nieuw Leyden 

Fokka Deelen, Artistiek leider Stichting Powerboat, docent Willem de 
Kooning academie  

4.4 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 voor een deel 
wel terug in ons publiek en voor een deel nog niet. Met onze projecten 
slagen we er 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 2018 hebben we op een aantal manieren geprobeerd dit 
te bewerkstelligen: 

- Met het betrekken van Thabi Mooi bij Vergeet-me-niet en Khadija 
Massaoudi bij Vergeet-me-niet en Tijdgravers, werkten we samen met 
makers met een meer culturele diverse achtergrond. Daarbij was het ons 
vooral te doen om hun ervaring als maker met sociaal-artistieke 
projecten. Wij hebben hen dan ook niet gevraagd om iets te maken 
vanuit hun eigen achtergrond of om specifieke etnische doelgroepen te 
benaderen. De samenwerking kwam voort uit gelijkgestemdheid en 

artistieke kwaliteit. Tegelijkertijd heeft het ons team wel voorzien van 
nieuwe stemmen en andere invalshoeken. 

- In de laatste jaren is een aantal van ons bevriend geraakt met een aantal 
Syrische vluchtelingen. Van hieruit hebben wij hen betrokken bij ons 
werk. Het duidelijkste voorbeeld daarvan is Monaf die als een van de 
medespelers heeft deelgenomen aan Tussenland. 

- Tijdens het veldonderzoek in Meerburg ging Rian actief op zoek naar 
verhalen uit de migrantengemeenschap, bijvoorbeeld door aan te sluiten 
bij activiteiten in het buurtcentrum. Zij raakte in gesprek met vrouwen uit 
verschillende windstreken. Alleen bleek ook nu weer dat deze 
gemeenschap behoorlijk gesloten kan zijn. De mensen die Rian 
ontmoette hielden aardig de boot af en wilden hun verhaal niet snel 
deelden. Tot Rian de Somalische Khadija ontmoette. Rian’s vraag over 
foto’s en herinnering leidde tot een mooi gesprek, dat Rian vervolgens 
vertaalde naar een portret voor Vergeet-me-niet. 

- In aanloop naar de theaterroute Tijdgravers kwam Rian terug bij Khadija. 
Zij wilde haar verhaal graag verder uitwerken voor haar scène. Rian zocht 
naar meer verhalen van mensen die van ver kwamen en kwam zo in 
contact met de 18-jarige Natu uit Eritrea. De verhalen van deze twee 
nieuwe Leidenaren vormden de basis van Rians scène in Tijdgravers.   

PS|theater heeft zeker de wens om een grotere diversiteit te 
bewerkstelligen. De eerste aanzetten en resultaten daartoe zijn er. Maar 
het blijkt ook maar weer hoeveel tijdsinvestering het vraagt om deze 
groep te bereiken, laat staan te betrekken. En bij ieder project leren wij 
weer meer over wat wel en wat niet werkt. 

4 5 Toepassing Wet Normering Topinkomens 

De bezoldiging van de topfunctionarissen, de zakelijk en de artistiek 
directeur, bevindt zich onder de maximaal toegestane norm WNT 2018. 
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Scène uit Tijdgravers 
(foto: Ben van Duin) 


