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PS|theater is het stadsgezelschap van Leiden dat, onder artistieke leiding van Pepijn Smit, 
theaterproducties maakt over hoe we nu in de stad samenleven. Aan de voorstellingen gaat altijd 
een sociaal-artistieke dialoog vooraf. In de live ontmoeting die theater is, laat PS|theater de 
bezoekers kennismaken met elkaars verhaal en met de stad. Dit doen wij omdat wij geloven dat 
begrip voor elkaar zorgt voor een grotere verbondenheid.  
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PS|theater in 2016 

 
Liefde voor de stad 
In 2016 heeft PS|theater twee grote projecten gerealiseerd in het kader van het themajaar ‘Het 
verlangen van Leiden’: de voorstellingen Ons hart en Wij van de fabriek.  Ons Hart was een 
hartverwarmend en ontroerend portret over liefde en eenzaamheid. Theatermakers Rian Evers 
en Wil van der Meer van PS|theater putte daarvoor uit verhalen van mensen aan het begin en 
aan het einde van hun liefdesloopbaan: studenten en ouderen.  Deze werden ook betrokken in 
de voorstelling die in de Aalmarktzaal speelde.  
 
Met Wij van de fabriek bracht PS|theater een familiedrama over de val van de Nederlandse 
industrie op de meest toepasselijke locatie in Leiden: de Meelfabriek. In deze voormalige fabriek 
klonk na 30 jaar opnieuw het geluid van machines en gepraat van arbeiders. Via het verhaal van 
de familie Dusjardin vertelde de voorstelling over een stad in verandering en over het gevoel van 
de binding met de stad kwijt te raken.  
 
Hoe verschillend deze twee voorstellingen ook waren, beiden raakten aan het verlangen om 
ergens bij te horen. Daardoor sloten de voorstellingen mooi aan op ons themajaar: Het verlangen 
van de Leiden. Wij van de fabriek, met zijn thematiek over identiteit, gemeenschapszin, familie 
en verbinding, werd een treffende afsluiting van vier jaar werken aan De atlas van Leiden. Onze 
verworven plek in de stad kwam ook mooi tot uiting in onze partnerschappen met Erfgoed 
Leiden en marketingbureau JUST en met onze samenwerking met Leidse Schouwburg-
Stadsgehoorzaal en Museum de Lakenhal.    
 
Tussen die projecten door waren we actief in de stad met diverse projecten en optredens; van 
liefdesliedjes in het Openluchttheater Leidse Hout tot een ode aan de arbeid in de Leidse 
Schouwburg.  
 
Het ‘grote geld’ 
In 2016 is het Dagelijks Bestuur (artistiek leider Pepijn Smit, zakelijk leider Irene Timmer en 
dramaturg Erica Smits) actief bezig geweest met het realiseren van een meer structurele 
financiering voor de activiteiten van PS|theater. In de eerste week van maart diende PS|theater 
een aanvraag in voor een meerjarige activiteitensubsidie bij de gemeente Leiden en bij Fonds 
Podiumkunsten voor de periode 2017-2020. Bij de gemeente Leiden werd onze aanvraag door de 
wethouder positief ontvangen. Maar pas bij de behandeling van de begroting door de 
gemeenteraad in het najaar kon met zekerheid worden vastgesteld of de gemeente ons ook 
daadwerkelijk meerjarig zou kunnen ondersteunen. 
 
De uitslag van Fonds Podiumkunsten kwam op 2 augustus. Hoewel de adviescommissie positief 
reageerde op onze plannen, waren er onvoldoende middelen om ons daadwerkelijk te 
ondersteunen. We kwamen terecht onder de zaaglijn. Vrij snel na deze uitslag in gesprek gegaan 
met Fonds1818 voor een structurele ondersteuning voor PS|jong en met BankGiroLoterij Fonds 
voor een structurele ondersteuning voor de stadsprojecten van PS|theater. Vervolgens kwam er 
in december 2016 toch nog goed nieuws. Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer 
werd extra geld vrijgemaakt, waarmee de positief beoordeelde instellingen onder de ‘zaaglijn’, 
dus ook PS|theater, voor 2017 ondersteuning kregen.  
 
Ontwikkeling van de organisatie 
De organisatie van PS|theater is in grote lijnen hetzelfde gebleven in 2016. In totaal hebben we 



 

 

in 2016 vier producties gerealiseerd op vier verschillende locaties. Met deze producties en de 
overige projecten en optredens komen we op een totaal van 33 uitvoeringen, 4189 bezoekers en 
221 betrokkenen.  
 
In het kader van Wij van de fabriek hebben we het partnerschap met marketingbureau JUST 
verder handen en voeten kunnen geven. Dit heeft geresulteerd in een campagne waarbij een 
oproep werd gedaan aan oud-medewerkers van de V&D om hun verhaal te delen. Deze oproep 
sloeg erg aan en bracht veel aandacht in landelijke media, van BNR radio tot Linda.nl  
 
In 2016 is er helaas een financieel tekort ontstaan. In de toelichting op de realisatie zal dieper 
ingegaan worden op het opgelopen tekort. Het dagelijks bestuur maakt in samenspraak met de 
Raad van Toezicht een plan van aanpak om in 2017 dit tekort terug te dringen. 
 
Vooruitblik 2017 
In 2017 richt PS|theater zich op een nieuw themajaar: De gedroomde stad. Daarbij hebben we 
een aantal nieuwe theatermakers aan ons verbonden. Peerke Malschaert neemt de eindregie op 
zich van de voorstelling Droomland, het resultaat van het veldonderzoek in Leiden Zuidwest. 
Jacqueline Boot maakt met de jongeren van PS|jong twee eigen voorstellingen over hun 
gedroomde stad. Tekstschrijver Renée van Marissing laat zich rondleiden door Leidenaren en laat 
zich op die manier inspireren voor De gedroomde stad, de slotvoorstelling van 2017 in regie van 
Pepijn Smit.  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
  



 

 

1. Projecten 
 

Ons hart 
16 t/m 21 april en 6 & 7 mei 2016| Aalmarktzaal, Stadsgehoorzaal Leiden 
8 voorstellingen | 677 bezoekers | 153  betrokkenen 

 
Ons Hart was een hartverwarmend en ontroerend portret over liefde en eenzaamheid. Wil van 
der Meer en Rian Evers, twee makers van PS|theater, putten daarvoor uit verhalen van mensen 
aan het begin en aan het einde van hun liefdesloopbaan: studenten en ouderen. 
 
Waar de een op de sociëteit of op Tinder naarstig op zoek is naar de liefde van zijn leven, kwam 
de ander hem of haar tegen op de Leidse 'stijfselbaan'. Ons Hart gaat over wie voor het eerst 
vlinders voelt en over wie weet hoe het is om niet meer verliefd te zijn. Over een liefde van zes 
dagen versus een liefde van zestig jaar. 
 
Theatermakers Wil van der Meer en Rian Evers voegden nieuwe nummers toe aan de oneindige 
stapel liefdesliedjes en break-up songs die er al zijn en brachten met Ons Hart een ode aan de 
liefde. 
 
in gesprek met de stad 
Ter voorbereiding op Ons Hart trokken theatermakers Rian Evers en Wil van der Meer de stad in. 
Zij gingen langs bij ouderen en studenten om te praten en te zingen over de liefde. Rian gaf ca. 
10 huiskamerconcerten bij studenten waar in totaal 80 aanwezigen waren. Wil van der Meer ging 
5 keer langs bij ouderen in zorgcentra en bij wijkverenigingen en sprak zo met 40 ouderen. Het 
ensemble van ouderen en studenten dat meespeelde in de voorstellingen telde 23 betrokkenen.  
 
ons hart in de Aalmarktzaal  
In de Aalmarktzaal, een moderne concertzaal die blinkt van het goud, speelde Ons hart. De 
verhaallijn van een oudere man die als weduwnaar verliefd wordt op een jongen en een studente 
die haar eerste echte liefde verliest, stonden centraal. Daaromheen werden verhalen over de 
overeenkomsten en verschillen van de liefde verteld in beeld, tekst en muziek. Met het ensemble 
van ouderen en studenten werden beelden gemaakt die correspondeerde met de verhalen.   

 
reacties pers en publiek 
Naar aanleiding van Ons Hart verschenen er artikelen in Leids Universiteitsblad Mare en het 
Leidsch Dagblad en recensies in het Leidsch Dagblad, Theaterkrant en 8Weekly. Uit de recensies:  
 
“Ons Hart van het Leidse stadsgezelschap PS|theater is een muzikaal collagestuk over de liefde. 
Samen met een grote groep vrijwilligers weten regisseur Pepijn Smit en theatermakers Wil van 
der Meer en Rian Evers de uiteenlopende liefdesverhalen ontroerend en treffend te brengen. 
Geen cynicus kan op tegen zo veel fraaie oprechtheid.” (8Weekly)  
 
“(…) het liefdevolle spel van Wil van der Meer: moeiteloos schakelt hij van onzekere man naar 
uitbundig boodschappende vrouw met een vet Leids accent. Ieder karakter krijgt kleur en 
warmte.” (Theaterkrant)  



 

 

 
medewerkers 
Tekst: Wil van der Meer, Rian Evers, Rafaëlle Kwakkel | Regie: Pepijn Smit | Dramaturgie: Erica 
Smits | Spelers: Wil van der Meer, Rian Evers | Muziek: Rian Evers, Pepijn Doornebal, Jeroen 
Wals | Vormgeving en lichtontwerp:  José Warmerdam – Van Beek | Kostuumontwerp: Roos 
Smith | Geluidontwerp: Nina Kraszewska | Co-regie: Marije Hessels | Zakelijke leiding: Irene 
Timmer | Productieleider: Selma Hanzon | Publiciteit: Eline Levering | Publiciteitsbeeld: Rob 
Overmeer | Grafisch ontwerp: Ankie Stoutjesdijk | Met dank aan: Hilmar Leujes, Jacqueline Boot  

 
betrokkenen   
- ensemble: Jenny, Kitty, Leonie, Edwina, Matsie, Jan, Dries, Danielle, Julia, Pauline, Laurens, Sam, 
Mirco, Stephan, Annemieke, Arthur, Sterre, Nienke, Sanne, Pim, Renee, Tim, Nynke 
- de gastheren en –dames en bezoekers aan de huiskamerconcerten in studentenhuizen en 
ouderen.   
 
partners 
Gemeente Leiden, Fonds 1818, Erfgoed Leiden en omstreken, RCOAK, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, VSBfonds, Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal, Radius Leiden, Libertas Leiden 
 
 
 
  



 

 

De Puzzel van Leiden   
diverse locaties rond de Lammermarkt 
4 voorstellingen | 240 bezoekers | 13 betrokkenen  

 
Aan de Lammermarkt werd in 2015 en 2016 gebouwd aan een nieuwe parkeergarage. De 
gemeente schreef een wedstrijd uit voor kunstenaars met ideeën om het gebied in die periode 
aantrekkelijk te houden. PS|theater won die wedstrijd met ‘de Puzzel van Leiden’, een project 
dat bestaat uit een bouwdoek en een serie theaterportretten.  
 
Op het bouwdoek staan fotoportretten van sleutelfiguren van de Lammermarkt. Acht bewoners 
en werknemers van instellingen rond de Lammermarkt werden door voormalig stadsfotograaf 
Rob Overmeer levensgroot geportretteerd. De portretfoto’s werden door vormgever Ankie 
Stoutjesdijk als puzzelstukjes in het ontwerp voor het bouwdoek geplaatst. Het kleurverloop van 
het bouwdoek verbeeldt het groen, het water, de mensen en de gebouwen die in de nabije 
toekomst de nieuwe plek zullen bepalen.  
 
Ieder seizoen werd een theaterportret gemaakt op basis van verhalen van een van deze 
sleutelfiguren. Zo werd een beeld van de Lammermarkt van vroeger en van nu gemaakt. In 2016 
werden de volgende portretten gerealiseerd: 

 
januari 2016    IJzerwaren- en witgoedhandel Hartwijk  
april 2016   De schapenhouder  
juni 2016    De Kegelaars van Sociëteit Amicitia 
oktober 2016  De programmeur van poppodium Gebr. De Nobel 

 
in gesprek met de stad 
Het theaterportret werd gemaakt op basis van verhalen van sleutelfiguren van de betreffende 
bedrijven of instellingen. Over een draadloze koptelefoon was het verhaal van de sleutelfiguren 
te horen, dat door de theatermakers in een hoorspel is vormgegeven. Het publiek liep een route 
langs de bouwdoeken, terwijl zij dit verhaal hoorden. Onderweg speelde de theatermakers en 
lied, of maakte een beeld dat correspondeerde met het verhaal. Voorafgaand aan ieder portret 
verscheen in samenwerking met de Gemeente Leiden een spread in de stadskrant van het Leids 
Nieuwsblad. Hierin stond de foto centraal van de geportretteerde van dat seizoen. Daarbij werd 
een column van fotograaf Rob Overmeer geplaatst over de geportretteerde plus informatie over 
de voorstelling.  

 
medewerkers 
Ontwerp: Ankie Stoutjesdijk | fotograaf: Rob Overmeer | regie: Pepijn Smit | dramaturgie: Erica 
Smits | makers en uitvoerders: Rian Evers, Tijs Huys, Julia Schmitz | opname: Roemer van der 
Meij | Publiciteit en marketing: Eline Levering 
 
betrokkenen 
geportretteerden: Wim Hartwijk en Gerard Hoog (Hartwijk), José van der Krogt (De 
schapenhouder), 9 clubleden (Sociëteit Amicitia), Leontien de Rede (Gebr. De Nobel) 
 
partners 
Gemeente Leiden, Erfgoed Leiden, Dura Vermeer 
  



 

 

Aan de arbeid!  
14 september 2016 | De Leidse Schouwburg, Leiden 
1 voorstelling | 350 bezoekers | 15 betrokkenen 

 
Een feestelijke avond ter gelegenheid van de verjaardag van de Leidse Schouwburg vol 
bijzondere gasten. 
 
Leiden heeft een roemrijk industrieverleden. Tot 30 jaar geleden kleurden schoorsteenpijpen de 
horizon, stonden er fabrieken tegenover de Leidse Schouwburg en maakten arbeiders de stad 
met hun handen groot. Van de één op de andere dag lijkt de industrie uit de stad te zijn 
verdwenen; fabrieken maakten plaats voor het Bio Science Park, de Zangeres Zonder Naam voor 
Armin van Buuren en in plaats van doen heerste vooral het denken. 
 
Tijdens de 311e verjaardag van de Leidse Schouwburg gingen de makers van Stadsgezelschap 
PS|theater samen met verschillende Leidenaren op zoek naar het industrieverleden van de stad. 
Waar komt de Leidse 'rrr' vandaan? Welke kleuren hadden de Leidse grachten? En wie waren de 
arbeiders? Aan de Arbeid! werd een feestelijke avond vol bijzondere gasten, muziek, verhalen en 
theater. Een ode aan de arbeid!  
 
In gesprek met de stad 
Erica Smits en Julia Schmitz deden onderzoek naar het industrieverleden van Leiden. Julia 
Schmitz interviewde onder andere fabrieksarbeiders. Hun verhalen zijn verwerkt in de 
voorstelling Wij van de fabriek. Daarnaast werkten verschillende gasten mee aan Aan de arbeid! 
Zij vertelden allemaal vanuit hun perspectief over het fabrieksverleden van de stad. Zo kwamen 
onder andere een oud-arbeider, een klein jongetje, de wethouder en de stadshistoricus aan het 
woord. De makers van PS|theater voegden hier een theatrale presentatie, een hoorspel en 
toepasselijke muziek aan toe.  
 
medewerkers 
Tekst: Eva Mathijssen | Regie: Pepijn Smit | Dramaturgie: Erica Smits| Spelers: Wil van der Meer, 
Tijs Huys, Anne Katic, Rian Gerritsen | Muziek: Rian Evers, Pepijn Doornenbal, maritieme 
folkgroep Act of Mutiny | Vormgeving en lichtontwerp:  José Warmerdam | Research: Julia 
Schmitz en Erica Smits | Kostuumontwerp: Roos Smith | Zakelijke leiding: Irene Timmer en Floor 
Zegers | Productieleider: Anne-lyke van den Elshout | Publiciteit: Eline Levering | 
Publiciteitsbeeld: Ben van Duin 
 
betrokkenen  
Gasten op het podium: 4 Act of Mutiny koorleden, Dries Willemse, Piet de Baar, Robert Strijk, 
Manouk, Harry van Teylingen, Gideon Roggeveen, Ton Plugge, Erik Olijerhoek, Dick Harms, Cor 
Smit, Frank Zweerus  
 
partners 
Gemeente Leiden, Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal 
 
  



 

 

Wij van de fabriek 
4 t/m 6, 10 t/m 13 en 16 t/m 20 november 2016 | De Meelfabriek, Leiden 
12 voorstellingen | 1862 bezoekers | 40 betrokkenen 
een familiedrama over de val van de Nederlandse industrie 
 
In een tijd waarin een baan voor het leven een uitzondering is en vertrouwde Nederlandse 
winkelketens hun deuren voorgoed sluiten, kijkt stadsgezelschap PS|theater terug. Naar de tijd 
waarin de industrie in Nederland floreerde. Waarin de mannen van de fabriek als kameraden 
generatie op generatie hun werk verrichtten. Trots werk, dat veel meer was dan werk alleen. 
 
In de theatervoorstelling Wij van de fabriek volgde het publiek de familie Dusjardin, een typisch 
Leids arbeidersgezin. Met passie voor hun werk en het hart op de tong. Tegen het decor van De 
Meelfabriek, hét symbool van de eens zo invloedrijke industrie, belichte de makers van 
PS|theater de hoogtijdagen, de crisisjaren en de sluiting van de fabrieken. Wij van de fabriek 
nam het publiek mee van de eerste werkdag naar de laatste staking en laat zien hoe een stad in 
enkele decennia onherkenbaar veranderde. 
 
In gesprek met de stad 
Fotograaf Rob Overmeer portretteerde in opdracht van PS|theater vijf voormalig 
fabrieksarbeiders uit Leiden. Julia Schmitz interviewde hen. De verhalen van deze mensen en hun 
portretten kregen een plek in een expositie in Museum De Lakenhal. Tijdens het werken aan Wij 
van de fabriek bleken er veel overeenkomsten te zijn tussen de verhalen van oud-
fabrieksmedewerkers en oud medewerkers van de grote warenhuizen die hun deuren moesten 
sluiten. Daarom werd een zoektocht naar verhalen van oud V&D-medewerkers ingezet. Veel 
oud-medewerkers deelden hun herinneringen aan hun werkplek met ons. Passages uit deze 
herinneringen zijn verwerkt in de wandelroute van de ontvangstlocatie in De Meelfabriek naar 
de speellocatie. 
 
Wij van de fabriek in De Meelfabriek 
Na 30 jaar stilstand, klonk tijdens Wij van de fabriek in De Meelfabriek weer het geluid van 
machines en het gepraat van de arbeiders. De makers van PS|theater hebben zich in het maken 
van de voorstelling laten inspireren door de architectuur, geschiedenis en de sfeer van de 
voormalige fabriek. In het ‘Staalgebouw’ op de tweede verdieping speelde de voorstelling: in een 
grote, kale fabriekshal werd met een stalen frame van een huis de omgeving gecreëerd van de 
familie Dusjardin. Naast de vier acteurs en twee muzikanten, was er ook een belangrijke rol 
weggelegd voor het maritieme koor Act of Mutiny, die met hun werkersliedjes de mannen van de 
Meelfabriek verbeelden.    
 
reacties pers en publiek 
Met de zoektocht naar het fabrieksverleden van de stad en de verhalen van oud-medewerkers 
van warenhuizen werd veel landelijke pers bereikt, waaronder BNR-nieuwsradio, Omroep Max, 
maar ook websites als lindanieuws.nl en ad.nl. Recensies van Wij van de fabriek verschenen in De 
Volkskrant, het Leidsch Dagblad, Theaterkrant, Sleutelstad.nl  en het Witte Weekblad. Een greep 
uit de recensies:  
 
“Als stadsgezelschap heeft PS|theater met deze voorstelling een monument opgericht voor de 
verdwijnende arbeidersklasse” (Leidsch Dagblad)  



 

 

 
“Regisseur Pepijn Smit is niet bang om uitdrukkingen letterlijk op het podium aanwezig te laten 
zijn, wat het stuk een extra diepere laag geeft.” (Theaterkrant)  
 
“Dat heeft PS|theater, het stadsgezelschap van Leiden, goed gezien: de voormalige Meelfabriek, 
met imposante pakhuizen, silo's en betonvloeren, is een ideale plek voor locatietheater: koud, 
ruig en onttakeld.” (De Volkskrant)  
 
medewerkers 
Tekst: Eva Mathijssen | Regie: Pepijn Smit | Dramaturgie: Erica Smits en Peerke Malschaert | 
Spelers: Wil van der Meer, Tijs Huys, Anne Katic, Rian Gerritsen | Muziek: Rian Evers, Ralf 
Gerritse, maritieme folkgroep Act of Mutiny | Vormgeving en lichtontwerp:  José Warmerdam | 
Research: Julia Schmitz en Erica Smits | Kostuumontwerp: Roos Smith | Geluidontwerp: Nina 
Kraszewska | Zakelijke leiding: Irene Timmer en Floor Zegers | Productieleider: Anne-lyke van 
den Elshout | Floormanager: Selma Hanzon | Publiciteit: Eline Levering | Publiciteitsbeeld: Ben 
van Duin | Grafisch ontwerp: Ankie Stoutjesdijk | Regie-assistentie: Leander Breen en Sebastiaan 
van Loenen | Expositie: Rob Overmeer, Eline Levering, Julia Schmitz 
 
betrokkenen  
Geportretteerde fabrieksarbeiders: Dries Willemse, Piet Marcelis, Fred Pelt, Riet Brussee – 
Bakker, Leen Zwaan | Act of Mutiny koorleden: Jack den Boer, Jeroen Burggraaf, Herman Hol, 
René Lignac, Mario Matters, Sjaak Paardooper | Galerie van Haeften | Oud-medewerkers V&D 
ca. 20.  
 
partners 
Gemeente Leiden, Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal, De Meelfabriek, Museum De Lakenhal, 
VSBfonds, Fonds1818, Fonds Podiumkunsten, Drückerfonds, Normafonds, Lirafonds, 
Cultuurfonds Leiden, Prins Bernhard Cultuurfonds, JUST 
 
 
 
  



 

 

Overige projecten 
 
Voorproefje Ons Hart  
29 januari 2016 | PS|huis | 20 bezoekers 
Een voorproefje van Ons Hart voor PS|vrienden en betrokkenen van het vorige seizoen.  
 
Liefdesliedjes in old school  
14 februari 2016 | Old School, Leiden |50 bezoekers 
Liefdesliedjesprogramma om bij weg te dromen door Wil van der Meer en Rian Evers op 
Valentijnsdag.  
 
Presentatie seizoen 2016/2017 Leidse Schouwburg 
8 mei 2016 | Stadsgehoorzaal Leiden | 80 bezoekers  
Wil van der Meer en Rian Evers verzorgden een optreden bij de presentatie van het nieuwe 
seizoen en het nieuwe magazine Spotlicht van de Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal.  
 
Hofjesconcerten 
15 mei 2016 | Pieter Gerritsz. Van der Speckhof, Leiden | 200 bezoekers 
Wil van der Meer en Rian Evers brachten tijdens de Hofjesconcerten een speciale compilatie uit 
Ons Hart op een bijzonder romantische locatie. 
 
PS| op SummerJazz 
21 mei 2016 | De Leidse Hout | 30 bezoekers 
Rian Evers speelde op festival SummerJazz de mooiste nummers uit Ons Hart.  
 
PS|op museumnacht  
28 mei 2016 | Sieboldhuis | 200 bezoekers 
Tijdens Museumnacht Leiden voerde acteur Tijs Huys je in het Sieboldhuis bij kaarslicht mee 
langs ijzingwekkende Japanse verhalen.  

 
PS|bij Openluchttheater Leidse Hout  
10 september 2016 | Openluchttheater Leidse Hout | 80 bezoekers 
Een compilatie van de mooiste liedjes en verhalen uit Ons Hart door Wil van der Meer en Rian 
Evers.  
 
PS|bij de Nacht van Kunst en Kennis  
17 september 2016 | De Leidse Schouwburg | 400 bezoekers  
PS|theater neemt je mee in het Leidse arbeidersverleden. Wetenschappers, arbeiders, 
kunstenaars en acteurs van PS|theater belichten op een bijzondere manier de Leidse 
industriegeschiedenis.  
  



 

 

2. Evaluatie 
 
Begin 2016 hebben bestuur en Raad van Toezicht doelstellingen vastgesteld (zie bijlage 1). Deze 
doelstellingen hadden betrekken op de artistieke ontwikkeling, financiën en de organisatie.  
 
Artistieke koers 
 
1. realisatie projecten 
We hebben de voorgenomen projecten grotendeels kunnen realiseren: producties Ons hart en 
Wij van de fabriek en De puzzel van Leiden uitgevoerd zoals voorgenomen. Alleen de 
PS|ontmoet-avonden niet uitgevoerd zoals voorgenomen, maar vervangen door de thema-avond 
Aan de arbeid! in de Leidse Schouwburg in het kader van Nacht van de Kunst en Kennis en de 
verjaardag van de schouwburg. Daardoor veel (nieuw) publiek kunnen bereiken, mensen kunnen 
betrekken in aanloop naar de voorstelling Wij van de fabriek.   
 
2. artistieke ontwikkeling 
De voorstellingen die we dit jaar hebben gemaakt, kwamen steeds voort uit de overkoepelende 
vraag ‘hoe leven we samen in de stad’. Met name Wij van de fabriek was daar een reflectie op. In 
Wij van de fabriek kwamen bovendien een aantal thematieken naar voren die in eerdere 
voorstellingen al voorkwamen, zoals identiteit, familie en gemeenschapszin. Daardoor werd Wij 
van de fabriek inderdaad de afsluiting van De atlas van Leiden, zoals we gehoopt hadden. 
 
In 2016 hebben we met een aantal nieuwe mensen kunnen werken. Zoals muzikanten Ralf 
Gerritse, Pepijn Doornebal, Jeroen Wals, maar ook actrices Anne Katic en Rian Gerritsen. Dit 
‘nieuwe bloed’ zorgde voor nieuwe klanken, nieuwe vragen, nieuwe input. Daardoor bleef ook 
de artistieke ontwikkeling in beweging. 
 
3. sociale positie in de stad 
In al onze voorstellingen en projecten hebben we betrokkenheid gecreëerd door met verhalen 
en met mensen uit de stad te werken. In Ons hart werkten we met de liefdesverhalen van 
studenten en ouderen die ook meespeelden in de voorstelling. Bij Aan de arbeid! gaven we het 
podium aan verschillende Leidenaren. Wij van de fabriek was gebaseerd op research over het 
Leidse industrieverleden en op interviews met voormalige fabrieksarbeiders. Daarnaast speelde 
in de voorstelling de zanggroep Act of Mutiny mee en werd de voorstelling aangevuld met een 
expositie.  
 
Ook dit jaar hebben we ons op verschillende momenten in de stad kunnen laten zien. Het 
repertoire van Ons hart leende zich bij uitstek voor diverse optredens tijdens de Leidse 
zomerfestivals. Maar ook Aan de arbeid! tijdens de Nacht van Kunst en Kennis speelde een 
belangrijke rol in onze profilering als stadsgezelschap. 
 
4. ontwikkeling partnerschappen 
De samenwerkingen met Erfgoed Leiden en met de Leidse Schouwburg-Stadsgehoorzaal zijn in 
2016 voortgezet. Deze organisaties hebben ook hun voornemen tot samenwerking uitgesproken 
naar Fonds Podiumkunsten. Met Museum de Lakenhal hebben we samengewerkt rond Wij van 
de fabriek. We verzorgden in samenwerking met fotograaf Rob Overmeer een foto-expositie 
rond Wij van de fabriek.  
 
5. verslaglegging 



 

 

Wat betreft verslaglegging hebben we een aantal andere keuzes gemaakt dan in de vastgelegde 
doelstellingen. Het traject om de website te vernieuwen zal pas in 2017 plaatsvinden. In plaats 
van een stadskaart hebben we bij Wij van de fabriek gewerkt met een expositie. 

  
Financiën 
 
1. vergroten zichtbaarheid en draagvlak 
 
Vrienden 
Doordat PS|theater vanaf 2017 gaat werken met kalenderjaren in plaats van seizoenen, is ook de 
bijdrage van de PS|Vrienden van 2015/2016 tot eind 2016 verlengd. In 2016 hebben we tijd 
geïnvesteerd om het Vriendensysteem te wijzigen. Het nieuwe systeem gaat in op 1 januari 2017 
en zal drie ‘treden’ van Vriendschappen gaan tellen. De PS|Vrienden zijn hiervan op de hoogte 
gesteld en hen is gevraagd een keuze te maken uit deze treden. Vele PS|Vrienden hebben 
aangegeven over te stappen naar een hogere jaarlijkse bijdrage. Dit resulteert in een fikse 
stijging van de toezeggingen voor 2017. Er zijn plannen gemaakt om de Vriendengroep op een 
jaarlijkse moment bijeen te zien: de grote PS|Vriendenborrel. Een eerste try-out van deze borrel 
is gehouden voorafgaand aan Wij van de fabriek. De vriendengroep is gegroeid, ,met name rond 
de voorstelling Wij van de fabriek, en telde op 31 december 2016 72 PS|Vrienden. Verheugd 
waren wij tevens met een gulle eenmalige gift van een van de PS|Vrienden.  
 
Samenwerking met JUST 
De samenwerking met JUST heeft vorm gekregen rond de voorstelling Wij van de fabriek. Met 
JUST hebben wij een insteek voor de voorstelling gevonden waarmee we op kansrijke wijze de 
landelijke pers konden benaderen. Dit heeft geresulteerd in aandacht in onder andere het 
Financieel Dagblad en op BNR Nieuwsradio en Tijd voor Max. Ook was er aandacht van De 
Telegraaf.  
 
Bereik en bezoek  
In 2016 mochten we 4189 bezoekers ontvangen. De bezoekersaantallen bij Ons Hart bleven 
achter bij wat we gehoopt hadden. Wel bereikten we met het liedjesprogramma als 
voorbereiding op Ons Hart veel nieuw publiek. De overige projecten waaraan we meewerken, 
zoals de hofjesconcerten en Stukafest, blijven voor PS|theater een goede manier om publiek 
kennis te laten maken met ons werk.  
 
Bij de bezoekers  aan de voorstellingen zagen we bij Wij van de fabriek een zeer grote aanwas 
van nieuw publiek, ook uit de regiogemeenten. Na de zomer van 2016 kozen we ervoor om 
voortaan te gaan werken met een in theater gespecialiseerde fotograaf. Ben van Duin nam bij 
Wij van de fabriek het publiciteitsbeeld en de scènefoto’s voor zijn rekening. Dit resulteerde in 
zeer sterk en herkenbaar beeld voor de voorstelling. Ook werd een foto van Wij van de fabriek 
opgenomen in het theaterjaarboek 2016. 
 
Onze zichtbaarheid online en offline is vergroot. Het inzetten van A0-posters rond voorstellingen 
is inmiddels vaste prik. Dit vergroot onze offline zichtbaarheid. Ook groeit het aantal Leidenaren 
dat een poster van onze voorstellingen op hangt.  
Online is de groei te zien in het aantal nieuwsbriefabonnees en in het bereik op facebook. De 
nieuwsbrief heeft eind december 1897 abonnees (+52 procent), facebook heeft 1484 likes (+ 28 
procent).  
 



 

 

Het websitebezoek is in 2016 met 20 procent gedaald. De reden hiervoor is lastig te achterhalen. 
Wel is duidelijk te zien dat het aandeel bezoeker uit de regiogemeenten groeit. Er is een fikse 
stijging in het aantal bezoekers uit Leiderdorp (5% t.o.v. 2,4 %), Oegstgeest (2,3 % t.o.v. 1,7 %) en 
Katwijk (1,1 % t.o.v. 0,6 %). Ook bij Noordwijk, Roelofarendsveen, Voorschoten, Voorhout en 
Rijnsburg is een stijging in het aandeel websitebezoekers te zien.  
 
2. financiële ondersteuning 
 
Na het indienen van de aanvraag voor een meerjarige activiteitensubsidie bij Fonds 
Podiumkunsten op 1 maart 2016, stond het jaar vooral in het teken van afwachten van de 
uitslag. Ook de aanvraag voor structurele ondersteuning door de gemeente moest door de 
gemeenteraad goedgekeurd worden tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar. Het 
dagelijks bestuur had verschillende scenario’s bedacht voor ofwel een positieve ofwel een 
negatieve uitslag. Desalniettemin konden we geen stappen zetten in de ontwikkeling van de 
organisatie zonder meer te weten over de financiële situatie vanaf januari 2017.  
 
Toen op 2 augustus 2016 bekend werd dat Fonds Podiumkunsten weliswaar de aanvraag van 
PS|theater positief beoordeelde, maar dat de middelen ontoereikend waren voor een 
ondersteuning, betekende dat we als de wiedeweerga op zoek moesten naar alternatieve 
financiering. Dat leverde vruchtbare gesprekken op met Fonds1818 en BankGiroLoterijFonds. In 
de tussentijd werd ook in de gemeenteraad een jaarlijkse ondersteuning van € 75.000,-  voor 
2017-2020 voor PS|theater vastgesteld. 

 
Vervolgens kwam er in december 2016 toch nog goed nieuws. Naar aanleiding van een motie van 
de Tweede Kamer werd extra geld vrijgemaakt, waarmee de positief beoordeelde instellingen 
onder de ‘zaaglijn’ voor 2017 ondersteuning kregen. Voor PS|theater betekende dat opnieuw 
omschakelen. Begin 2017 werkt het Dagelijks Bestuur aan een zo duurzaam mogelijke besteding 
van dit geld.  
 
3. toelichting op realisatie 2016 
In 2016 een financieel tekort ontstaan. Aan dit tekort liggen verschillende oorzaken ten 
grondslag.  
 

- Aan het begin van 2016 bleek dat er € 10.000,- terugbetaald moest worden aan de 
Belastingdienst in verband met een fout in de btw-aangifte in 2014. 

- Bij Ons hart is de kaartverkoop tegengevallen, waardoor er minder inkomsten uit 
recettes zijn binnengehaald. 

- Daarnaast viel de opbrengst uit fondsenwerving bij Ons Hart tegen. Omdat dit pas laat 
bekend werd, kon er niet meer goed gestuurd worden op een dekkende begroting 

- De begroting van de productionele kosten bij Wij van de fabriek bleek te laag. De locatie 
van de voorstelling was pas laat duidelijk en deze locatie bracht nogal wat extra kosten 
met zich mee. 

- Bij Wij van de fabriek is er een te positieve inschatting gemaakt van de 
sponsorinkomsten. 

 
PS|theater is in de afgelopen jaren flink gegroeid op financieel en activiteitengebied. De 
monitoring van de financiën is hierbij in het gedrang geraakt. Het dagelijks bestuur is zich hier 
zeer van bewust en zal hier in 2017 extra veel aandacht aan besteden, zodat het tekort ingelopen 
kan worden. Daarnaast zal er een plan van aanpak gemaakt worden dat zal zorgen voor een 



 

 

betere monitoring van de financiën. Voorts zal er meer aandacht zijn voor betere fondsen- en 
sponsorwerving. 
 
Organisatie 
In het team van PS|theater is weinig veranderd dit jaar. Tijdens Wij van de fabriek hebben we 
Julia Schmitz opnieuw betrokken om verhalen van oud-fabrieksarbeiders te verzamelen en op die 
manier nieuw publiek te bereiken. Hiermee hebben we een begin gemaakt van een langere 
samenwerking met Julia Schmitz als impact manager/stadsverkenner in 2017. 
 
In 2016 heeft Raad van Toezicht-lid Marianne Verhoork besloten afstand te doen van haar plek. 
Deze is ingenomen door Koen Brakenhoff, hoofd marketing van het Mauritshuis in Den Haag en 
zeer actief in het Leidse (culturele) netwerk.  
 
 
  



 

 

Bijlage 1. Doelstellingen 2016 
 
1 – artistieke koers 
Het maken van voorstellingen is en blijft de kerntaak van PS|theater. Dat doen wij door vragen te 
stellen te stellen over samenleven in de stad, werken vanuit de verhalen van Leiden en werken in 
samenwerking met partners in Leiden. 
 
Het ontwikkelen van een heldere, artistieke koers staat boven aan onze agenda. In een 
veranderd theaterlandschap waarin steeds meer draagvlak is voor sociaal-artistiek theater is het 
van belang dat PS|theater zich inhoudelijk goed weet te onderscheiden. Zowel de artistiek-
inhoudelijke rol als de sociaal-maatschappelijke rol moet goed tegen het licht worden gehouden.  
 

1 Realisatie projecten    

 Ons hart  jan-mei 2016  

 Het verlangen van Leiden  aug-nov 2016  

 De puzzel van Leiden (4 portretten)  jan-dec 2016  

 PS|ontmoet (2 x Stadspodia en 2 x PS|huis)  jan-dec 2016  

     

2 Artistieke ontwikkeling    

 de voorstellingen laten voortkomen uit de 
inhoudelijke vraag naar Het verlangen van 
Leiden en het samen leven in de stad. 

 jan-dec 2016  

 de slotvoorstelling Het verlangen van Leiden 
een afsluiting van het themajaar laten zijn. 

 november 2016  

 Sterker profileren als stadsgezelschap door een 
aantal ‘publieke momenten’. 

 jan-dec 2016  

     

3 Sociale positie (betrokkenheid creëren en 
werken met verhalen uit de stad) 

   

 voortzetting PS|lunches   jan-dec 2016  

 organiseren PS|ontmoet (2 x Stadspodia en 2 x 
PS|huis) 

 jan-dec 2016  

     

4 Ontwikkeling partnerschappen    

 Erfgoed Leiden  jan-dec 2016  

 Stadspodia Leiden  jan-dec 2016  



 

 

 Museum de Lakenhal   jan-dec 2016  

     

5 Verslaglegging    

 Nieuwe website met meer ruimte voor 
documentatie verhalen  

 mei-sept 2016  

 Stadskaart bij Het verlangen van Leiden  november 2016  

 Resultaten delen met de sector   sept 2016  

 
 
2 – financiën  
 
In de financiële strategie ligt de nadruk op een goede fondsenstrategie, gebaseerd op sociaal-
artistieke identiteit, een stevige bijdrage van onze partners en een vrienden- en 
sponsorcampagne, gefocust op Leiden.  
 
Daarnaast vormt de aanvraag voor de meerjarige activiteitensubsidie bij Fonds Podiumkunsten 
en voor een meerjarige ondersteuning van Gemeente Leiden een belangrijk onderdeel in de 
planning van 2016. 
 

     

1 Vergroten zichtbaarheid en draagvlak   Doel 

 Ontwikkelen marketingstrategie 2017-
2020 

 september 2016  

 Sterkere profilering als 
stadsgezelschap in Leiden en in 
theatersector 

 jan-dec 2016  

 Sterkere profilering van PS|huis door 
aantal ‘publieke momenten’ 

 jan-dec 2016  

 Vergroten vriendengroep  jan-dec 2016  

 Ontwikkeling bedrijfsvrienden  jan-dec 2016  

 Vergroten bezoekersaantallen  jan-dec 2016 4000 bezoekers 
2015: 2250* / 2014: 
2000  

 Vergroten aantal betrokkenen  jan-dec 2016 250 betrokkenen 
2015: 170* 

 Vergroten aantallen abonnees 
nieuwsbrief en social media 

 jan-dec 2016 1000 abonnees  
2015: xx  / 2014: 600 

     



 

 

2 Financiële ondersteuning    

 Aanvraag Gemeente Leiden 2017-2020  maart 2016 (ov)  

 Aanvraag Fonds Podiumkunsten 2017-
2020 

 maart 2016  

 Vergroten bijdragen uit sponsoring  jan-dec 2016  

    * meting dd sept ‘15 

 
  
3 – organisatie  
 
Het professionaliseringstraject van 2015 en de doelstelling om een aanvraag te doen voor een 
meerjarige subsidie, betekent ook dat we met de organisatie een aantal stappen willen maken. 
Het vinden van een productiecoördinator die de productionele planning op wat langere termijn 
en de productionele uitvoering op kortere termijn op zich kan nemen is bijvoorbeeld bijzonder 
welkom. Daarnaast willen we graag Jan meer inzetten op fondsenwerving en acquisitie.  
 
Wat betreft het bestuursmodel willen we eveneens een volgende stap zetten. We zijn erg blij 
met de ontwikkeling van 2015 waarin we ons met de Raad van Toezicht meer hebben kunnen 
concentreren op de lange termijn. Nu zouden we graag, met de Code Cultural Governance in het 
achterhoofd, de Raad van Toezicht wat betreft de vergaderingen, het aanstellen van nieuwe 
leden en dergelijke, meer verantwoordelijkheid willen geven. In de laatste vergadering van 2015 
is dit een van de agendapunten.  
 

     

1 Bestuursmodel    

 vier vergaderingen (toepassen jaarkalender Code 
Cultural Governance) 

 jan-dec 2016  

 overgang naar RvT-nieuwe stijl  miv jan 2016  

     

2 Team    

 uitbreiden PS|team met productiecoördinator  jan 2016  

 
 


