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Kerst editie 

- Boek van het jaar 2016/ NS Publieksprijs.

- Terugblik op het afgelopen kalenderjaar.

- Verjaardagskalender.

- Interview in deze Kerst editie is met Pepijn Smit,

artistiek leider van Stadsgezelschap PS|Theater.

Van de redactie 

Imagine, all the people… zong John Lennon ooit. 

Het werd als single uitgebracht in de Verenigde 

Staten in 1971.  

Er gebeurt veel in de wereld, daar kun je niet 

omheen. Het afgelopen jaar 2016 heeft ons veel 

veranderingen en verrassingen geboden. Dat 

hoort zo. Dat heet leven. Kenmerkend voor kleine 

& grote organisaties. Passend in iedere cultuur en 

de daarbij behorende werk- en denkwijze.  

In mijn rol als redacteur & tevens 

muziekliefhebber, ben ik zo vrij om mijn visie op 

het verleden, heden & de toekomst op gepaste 

wijze te geven. (Met deze 3 termen –hoe 

toepasselijk- verwijzend naar klassieker The 

Christmas Carol van Charles Dickens).   

Gezien het feit dat ik probeer afstand te nemen 

van clichématigheden en vals sentiment, uit ik 

mijn gevoel omtrent actualiteiten in dit geval 

liever op muzikale wijze. 

Hierbij denk ik in het bijzonder aan een songtekst 

geschreven door o.a. Belinda Meuldijk & Lennaert 

Nijgh in 1985: 

Macht speelt met macht een dodelijk spel, 

bang voor elkaar dreigen ze met de hel. 

Leer nu of nooit samen te gaan. 

Laat alles wat ademt in vrede bestaan, 

Laat alles wat ademt in vrede bestaan. 

Algemene info (website & facebook): 

www.boekenzolderleiden.nl/  

nl-nl.facebook.com/deboekenzolderleiden 

Openingstijden: 

Do-, vrij-, zaterdag 13 – 17 uur 

06-24337506 (alleen tijdens openingsuren!) 
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Boek van het jaar 2016 

Pogingen iets van het leven te maken van Hendrik 

Groen (Meulenhoff) heeft de NS Publieksprijs 

gewonnen en is daarmee Boek van het Jaar 2016. 

Hendrik Groen is een pseudoniem; alleen de 

uitgever weet wie de schrijver is. Het 83-jarige 

personage Groen laat de lezer een jaar lang 

meeleven met alle ups en downs van het leven in 

een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord. Een 

thema dat momenteel akelig populair is, zoals 

ook blijkt uit de vele vrije stemmen die het niet 

genomineerde Ma van Hugo Borst heeft 

ontvangen. De NS Publieksprijs werd gisteravond 

bekendgemaakt en uitgereikt in het tv-

programma De Wereld Draait Door. Groen won 

met 26% van de stemmen. In totaal is er 118.312 

keer gestemd. Dat is 60% meer dan afgelopen 

jaar. 

De NS Publieksprijs is dé boekenpublieksprijs van 

Nederland. Stemmen van het publiek en van de 

Kernjury bepalen samen welk boek de NS 

Publieksprijs 2016 wint. De prijs bestaat uit een 

sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag 

van € 7.500,- en een jaar lang gratis reizen met de 

OV-Vrij 1e Klas. De overige genomineerden waren 

As in tas van Jelle Brandt Corstius (Das Mag), 

De Amerikaanse prinses van Annejet van der Zijl 

(Querido), De verwarde cavia van Paulien 

Cornelisse (uitgeverij Cornelisse), Gij nu van Griet 

Op de Beeck (Prometheus) en Neem een geit van 

Claudia de Breij (Lebowski). De zes oorspronkelijk 

Nederlandstalige boeken behoren tot de 

bestverkochte titels van het afgelopen jaar (1 juli 

2015 tot 1 juli 2016). 

http://www.2016jaarvanhetboek.nl/nieuws/ 

https://www.facebook.com/deboekenzolderleiden?fref=ts
http://www.2016jaarvanhetboek.nl/nieuws/
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Nieuwsbrief   Kerst 2016

Admiraal Banckertweg 21 - 2315 SR Leiden - IBAN NL90 TRIO 0391 1062 01 - t.n.v. Kittiwake Stichting Leiden 

 https://www.facebook.com/deboekenzolderleiden?fref=ts 

Terugblik op het afgelopen jaar 

Onder het motto ‘Van de doden niets dan goeds’ 

lijkt het een aardig idee om terug te blikken op 

wie ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.   

Op het gebied van de kunst & cultuur sprong 

vooral de muziek eruit met het verlies van de 

twee kameleonistische supersterren David Bowie 

& Prince. Daarnaast vielen onder meer Maurice 

White (Earth, Wind & Fire), Glenn Frey (The 

Eagles) & Leonard Cohen te betreuren. Deze 

laatste wist als geen ander een brug tussen 

poëzie & muziek te leggen met werken als 

‘Suzanne’, ‘So long Marianne’ & ‘Hallelujah’.  

In de literatuur verlieten onder meer Benoîte 

Groult (‘Zout op mijn huid’), Umberto Eco (‘De 

naam van de roos’, ‘De slinger van Foucault’), 

Helga Ruebsamen (‘Op Scheveningen’) en Paul de 

Wispelaere (‘Het verkoolde alfabet’) hun 

lezerspubliek.  

Een speciale plaats krijgt de chroniqueur van het 

kleine, menselijk leed in beeldvorm: Peter van 

Straaten. In de jaren zeventig werd hij bekend 

met zijn strip ‘Vader en zoon’. Later tekende hij 

een cartoon met een meestal vrij dagelijks thema, 

wat in combinatie met het venijnige, maar immer 

hilarische onderschrift een klein meesterwerkje 

werd.  

Een wellicht wat vreemde eend in de bijt is Joop 

Braakhekke. Weliswaar bekend als TV kok & 

restaurateur van ‘Le Garage’, maar tevens 

verantwoordelijk voor kookboeken. Van de 

bestseller-reeks ‘Kookschift van een kookgek’ 

gingen maar liefst 750.000 exemplaren over de 

toonbank.  Ze vielen op doordat een groot 

gedeelte van het boek inderdaad als kookschrift 

bedoeld was; door de lezer dus zelf in te vullen. 

Naast de vele prominenten die in Le Garage 

aanschoven, was het tevens elke eerste maandag 

van de maand de ontmoetingsplek voor ‘de 

Herenclub’.  

Dit gezelschap bestond o.a. uit:  Cees 

Nooteboom, Hans van Mierlo, Gerrit Komrij & 

Rudi Fuchs.  

Tot slot aandacht voor acteur Alan Rickman. 

Hoewel hij al jarenlang een topacteur in het Brits 

theater was, werd hij in 1987 wereldwijd bekend 

als überschurk Hans Gruber in de film ‘Die Hard’. 

Daarna speelde hij onder meer in ‘Sense and 

Sensibility’ & ‘Love Actually’. Zijn laatste, met de 

literatuur verwezen, grote rol was die van 

professor Snape in de Harry Potter boeken- en 

filmreeks.  

https://www.facebook.com/deboekenzolderleiden?fref=ts
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Verjaardagen 

14 december 

Gerard Reve (1923-2006) 

Eén van de belangrijkste schrijvers van de 

twintigste eeuw. Hij debuteerde in 1947 met de 

klassieker ‘De Avonden’, waarin de sombere 

naoorlogse jaren worden beschreven. De toen 

nog milde ironische toon waar de wanhoop in 

doorschemert vormde de opmaat van wat later, 

in een vileinere vorm als Reviaans proza zou 

worden beschouwd. Hij schreef talloze bekende 

werken waarvan ‘Op weg naar het einde’ (1963) 

en ‘Nader tot U’(1966) als hoogtepunten mogen 

worden beschouwd. Andere belangrijke romans 

zijn o.a.: Werther Nieland (1949), ‘Lieve 

jongens’(1973), ‘De vierde man’ (1981) en ‘Het 

boek van violet en dood’(1996).  

16 december 

Adriaan van Dis (1946)

Begon als journalist bij NRC Handelsblad. Hij 

verwierf landelijke bekendheid toen hij vanaf 

1983 ‘Hier is…Adriaan van Dis’ presenteerde voor 

de VPRO , door velen als het beste Nederlandse 

boekenprogramma ooit beschouwd. Hij ontving 

daar de top aan (inter) nationale schrijvers en viel 

zelf op door zijn beschaafde voorkomen en zijn 

eruditie en talenkennis. In 1983 debuteerde hij 

ook met de novelle ‘Nathan Sid’, welke het begin 

van zijn schrijverscarrière inluidde, gevolgd door 

onder meer ‘Een barbaar in China’(1987), ‘In 

Afrika’(1991), ‘Indische duinen’(1994), Palmwijn 

(boekenweekgeschenk 1996), 

‘Dubbelliefde’(1999) en ‘Ik kom terug’(2014). Zijn 

werk wordt gekenmerkt door zijn grote fascinatie 

voor zijn geboorteland Indonesië en Zuid Afrika. 
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17 december 

Ronald Giphart (1965) 

Was volgens eigen zeggen tijdens zijn studie 

Nederlands in Utrecht totaal verliteratuurd wat in 

1996 resulteerde in zijn hilarische debuutroman 

‘Ik ook van jou’. Zijn stijl was onconventioneel, 

actueel en razendsnel, geïnspireerd door Jan 

Wolkers, Jeroen Brouwers en Joost Zwagerman 

en –de aan hem gelieerde stroming- de 

Maximalen. In navolging daarvan richtte hij met 

Rob van Erkelens het literaire tijdschrift 

‘Zoetermeer’ op, dat een podium bood aan de 

jaren ’90 generatie auteurs. Ook toerde hij vanaf 

1998 met Zwagerman een aantal jaren door het 

land met de literaire show ‘Hamerliefde’. Andere 

boeken zijn o.a.: ‘Giph’(1993), ‘Phileine zegt 

sorry’ (1996), ‘Ik omhels je met duizend armen’ 

(2000), ‘Gala’ (boekenweekgeschenk 2003) en 

‘Troost’ (2005). Veel van zijn romans zijn verfilmd. 

De laatste jaren doet hij ook steeds meer van zich 

spreken als culinair expert en schrijver.    

30 december 

Peter Buwalda (1971) 

Begon na zijn studie als journalist en recensent. 

Hij was één van de mede-oprichters van het 

literair poptijdschrift ‘Wah-Wah’ (genoemd naar 

het bekende vervormingspedaal voor gitaren). 

Daarna werkte hij geruime tijd als redacteur bij 

de Veen Uitgeversgroep, waarna hij zich stortte 

op zijn eerste roman die meteen als één van de 

beste debuten van deze eeuw werd onthaald: 

‘Bonita Avenue’ (2010). Een tragische 

familiegeschiedenis tegen de achtergrond van de 

vuurwerkramp in Enschede. Daarna verschenen 

o.a. ‘Suzy vindt van niet’ (2014), ‘Van mij valt

niets te leren’ (2015) en ‘Verse Probz’ (2016).

7 januari 

Frans Kellendonk (1951-1990) 

Gold als één van de meest veelbelovende jonge 

schrijvers van de jaren zeventig en behoorde tot 
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wat bekend staat als het Revisor-proza naar het 

gelijknamige literaire tijdschrift. Hij debuteerde in 

1977 met ‘De bouwval’ wat hem meteen de 

Anton Wachtersprijs opleverde. In 1986 

verscheen zijn belangrijkste werk ‘Mystiek 

lichaam’. Een roman die veel stof deed opwaaien 

vanwege vermeend antisemitisme en de visie van 

het hoofdpersonage op homoseksualiteit dat 

slechts ‘steriel’ zou mogen worden beleden. 

Wrang feit is dat Kellendonk (zelf homoseksueel) 

in 1990 aan aids overleed. Inmiddels is zijn 

oeuvre als verzameld werk verkrijgbaar en wordt 

sinds 1993 elke drie jaar de prestigieuze Frans 

Kellendonkprijs uitgereikt. In 2015 verschenen 

zijn verzamelde brieven.  

8 januari 

Thomas Rosenboom (1956 ) 

Is één van de meest gelezen schrijvers van 

Nederland. Hij won tot 2 maal tot de Libris 

literatuurprijs: voor zijn romans ‘Gewassen Vlees’ 

(1994) en ‘Publieke werken’ (1999). Dit laatste 

boek werd in 2015 succesvol verfilmd met in de 

hoofdrollen Gijs Scholten van Aschat, Rifka 

Lodeizen en Jacob Derwig. Het werd in 2007 door 

NRC Handelsblad in de Top 10 van beste 

Nederlandstalige boeken ooit verkozen. De stijl 

van Rosenboom past hij aan bij de tijd waarin het 

speelt, waarbij hij graag in onbruik geraakte, 

archaïsche woorden of uitdrukkingen hanteert. 

Andere boeken zijn: ‘Vriend van verdienste’ 

(1985), ‘De nieuwe man’ (2003), ‘Spitzen’ 

(boekenweekgeschenk 2004), ‘Zoete mond’ 

(2009) en ‘De rode loper’ (2012).  

14 januari 

Bernlef (Hendrik Jan Marsman (1937 – 2012) 

Was een wellicht wat onderschatte Nederlandse 

schrijver, wiens bekendste werk 

‘Hersenschimmen’ toch op menige middelbare 

school literatuurlijst verschijnt. Hij koos een 

pseudoniem omdat zijn echte naam teveel 

overeenkomsten had met de bekende dichter 

Hendrik Marsman (‘Denkend aan Holland…’). Hij 

schreef een breed oeuvre aan romans, poëzie en 

essays. In die laatste categorie kwam zijn liefde 

voor de Jazz muziek vaak aan bod. Daarnaast 

vertaalde hij romans en poëzie uit het Zweeds. 

Andere werken onder meer: ‘De witte 

stad’(1992), ‘Boy’ (2000), ‘Buiten is het maandag’ 

(2003) en het boekenweekgeschenk ‘De 

pianoman’ (2008).    
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Carla schrijft… 

Interview met Pepijn Smit, artistiek leider van 

Stadsgezelschap PS|Theater.  

Wat ik mooi vind aan theater is dat 

je een werkelijkheid kunt creëren 

die nooit helemaal de realiteit is, 

omdat je altijd zelf de vorm, richting 

& perspectief kiest die je het publiek 

op laat kijken. Na afloop mag het 

publiek dan zelf een oordeel geven. 

∗ Zou je in het kort iets over jezelf willen vertellen? 

Mijn naam is Pepijn Smit, ik ben geboren en 

opgegroeid in Zoeterwoude. Mijn tijd op de 

middelbare school heb ik deels in Amsterdam 

doorgebracht en daar kwam ik in aanraking met de 

wereld van theater en het ‘echte leven’ daaromheen. 

Na de middelbare school ben ik via een omweg op de 

Theaterschool in Amsterdam terecht gekomen. Daar 

ben ik afgestudeerd als theatermaker, regisseur & 

docent. In 2010 ben ik in Leiden komen wonen en in 

die tijd heb ik samen met acteur Tijs Huys het 

Stadsgezelschap PS|theater opgericht.  

Met dit stadsgezelschap wilden wij vanaf het begin 

een vorm van theater maken die inspeelt en reageert 

op wat er hier in de stad beweegt en leeft. Wij zoeken 

steeds samenwerkingen op die ervoor zorgen dat het 

verhaal van de stad ook echt door de stad zèlf vertelt 

wordt, zoals bijvoorbeeld Theatergroep ‘Domino’ en 

maritieme folkgroep ‘Act of Mutiny’. Daarbij maken 

wij gebruik van locaties als het Scheltema Complex en 

de Leidse Schouwburg, maar ook andere bijzondere 

plekken als bijvoorbeeld de Pieterskerk, begraafplaats 

‘de Groenesteeg’ en meest recent ‘de Meelfabriek’.  

∗ Welk belangrijk aspect heb jij vanuit de 

Theaterschool voor jezelf meegenomen? 

Dat zijn er verschillende, maar een voornaam punt 

voor mij is dat je met theater een andere blik op de 

samenleving kunt creëren. Door op een andere 

manier met tijd en ruimte om te gaan laat je mensen 

op een andere manier kijken naar het gewone 

straatbeeld of de dagelijkse gang van zaken die zij 

denken te kennen.  

Daarbij vind ik het sociale component en onderling 

teamverband heel belangrijk; mensen moeten in een 

groep terechtkomen waarin ze zich thuis voelen. Ik 

hoop ook dat je dat als publiek terugziet tijdens onze 

voorstellingen.  

∗ Vertel eens over de speciale band tussen 

Stadsgezelschap PS|theater en de Leidse 

Schouwburg? 

We hebben een aantal culturele, maatschappelijke & 

educatieve partners binnen Leiden, waar de Leidse 

Schouwburg voor ons een belangrijk onderdeel van 

uitmaakt. Zij bieden ons niet alleen een fysiek podium, 

maar spelen ook een grote rol in het verwezenlijken 

van creatieve mogelijkheden. Daarmee geven ze ons 

de mogelijkheid tot het bereiken van een nieuw 

publiek. (Bij de Hoop van Leiden in 2014 werd de 

Schouwburg getransformeerd tot het puberbrein van 

Nils. De kleedkamer, laad-en-los ruimte, 

directeurskamer en zelfs de orkestbak waren het 

decor van verschillende hersenkamers waar acteurs & 

muzikanten een scene omheen bouwden, -red.) 

https://www.facebook.com/deboekenzolderleiden?fref=ts
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In een brief schrijft de Leidse Schouwburg ‘La Grande 

Dame’ zelf aan PS|theater: ‘Ik kreeg te maken met het 

brein van Nils, vormgegeven door jeugdig talent, 

bevlogen makers, spannende ideeën en prachtige 

vondsten. Jullie hebben mij van m'n beste kant laten 

zien, ik voelde me als 309-jarige mooier en 

spannender dan al die nieuwerwetse theaterbakken 

die overal in het land staan. Zelden voelde ik me ook 

zo onderdeel van een voorstelling, en ook zo "totaal". 

Het was hartstikke leuk om jullie over mijn vloer te 

hebben - een vloer die jullie meer dan waard bleken 

te zijn!’  

∗ Wat inspireerde jullie bij het project de ‘Atlas van 

Leiden’? 

De eerste twee jaar dat we met het Stadsgezelschap 

actief waren, was er een soort culturele revolutie in 

de stad gaande waardoor er best veel op dit gebied 

veranderde. Zo werd er vanuit de politiek een 

cultuurmakelaar benoemd en er werd een cultuur 

nota geschreven, waar wij in samenwerking met 

andere culturele organisaties graag aan mee wilden 

werken. Het was een leuke, maar ook een beetje 

rommelige tijd; de ene week organiseerden we een 

groot feest in het Scheltema Complex, de andere 

week met de bewoners van een verzorgingshuis en 

weer drie weken later maakten we een voorstelling 

met en over jongeren. Dat ging dus alle kanten op. In 

die tijd ontdekten we ook dat onze kracht als 

PS|theater voornamelijk lag bij het kiezen van 

thema’s en vanuit dat laatste concept zijn we toen 

aan de slag gegaan. Op een gegeven moment ben ik al 

mijn ideeën op gaan schrijven, wat vervolgens 

uitgewerkt is door dramaturge Erica Smits en de titel 

de ‘Atlas van Leiden’ kreeg.  

Dit werd een vierjarig project met de thema’s: 

Het Verdriet van Leiden (2012/2013)  

De Hoop van Leiden (2013/2014) 

Het Geloof van Leiden (2014/2015) 

Het Verlangen van Leiden (2015/2016) 

We hebben in deze periode achtereenvolgens iedere 

keer een jaar aan ieder thema gewerkt, waardoor je in 

onze ogen een mooie lijn kreeg tussen de 

voorstellingen in. Dat vonden wij belangrijk, omdat we 

aan het publiek wilden laten zien dat we steeds 

doorborduurden op hetgeen we al gemaakt hadden. 

Tegelijkertijd proberen we wel iedere keer een ander 

perspectief op zo’n thema te bieden.  

http://pstheater.nl/de-atlas  

https://www.facebook.com/deboekenzolderleiden?fref=ts
http://pstheater.nl/de-atlas
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 Eén van de huzarenstukjes hieruit is de ‘Puzzel van

Leiden’. ..

Ja, de ‘Puzzel van Leiden’ kwam min of meer als 

verrassing op ons pad. Het is een project rond de 

Leidse Lammermarkt waar we twee jaar aan hebben 

gewerkt.  

Toen er door de gemeente plannen rond de bouw op 

de Lammermarkt gemaakt werd, kwam tegelijkertijd 

een oproep aan kunstenaars in Leiden om de 

omgeving rondom de bouwplaats te verfraaien met 

een bouwdoek.  

Daar hebben wij toen een groter theatraal concept bij 

bedacht om tegelijk ook het verhaal dat op die plek 

speelt -of ooit gespeeld heeft- levend te houden. 

Vervolgens hebben we verschillende bewoners, 

ondernemers & culturele instellingen uit de wijk 

geportretteerd en daarbij maakten we ieder kwartaal 

een theaterportret waarin we diezelfde personen een 

podium boden. Dit zijn hoorspelen van gemiddeld 10 

minuten geworden over bijvoorbeeld de Molenaar 

van Molenmuseum de Valk, slagerij en vers-markt 

‘Mabroek’ & ‘de Kegelaars’ van Sociëteit Amicitia. 

http://pstheater.nl/de-puzzel-van-leiden/beluister-

het-theaterportret-over-de-molenaar/  

 Wanneer ligt de ‘Atlas van Leiden’ voor ons op

tafel?

De slotfase van het project bestond voor ons uit de 

voorstelling ‘Wij van de fabriek’. Daarbij was er dit 

najaar een gelijknamige foto-exposite te zien in 

Museum De Lakenhal.  

http://www.lakenhal.nl/nl/verhaal/wij-van-de-fabriek 

 (Fotograaf Rob Overmeer portretteerde vijf 

voormalig fabrieksarbeiders die met hun handen de 

stad hebben grootgemaakt. PS|theater interviewde 

hen en schetst zo een beeld van een stad die in enkele 

decennia onherkenbaar is veranderd. De verhalen van 

de fabrieksarbeiders dienden samen met de collectie 

industrieel erfgoed van Museum De Lakenhal als 

inspiratie voor de locatievoorstelling ‘Wij van de 

fabriek’, die in november te zien zal was in Leiden. ‘Wij 

van de fabriek’ belicht de bloei, het verval en de 

ondergang van de Nederlandse industrie. Bron: 

Museum De Lakenhal)  

De laatste fase van de ‘Atlas van Leiden’ is een CD met 

de mooiste liedjes van PS|theater. Dit hebben  we 

gefinancierd door middel van crowdfunding.  

Inmiddels is de crowdfunding afgelopen en geslaagd. 

Op 14 februari presenteren we de CD! 

Dit is voor ons de manier om de ‘Atlas van Leiden’ op 

tafel te leggen, of anders gezegd: de stad in kaart te 

https://www.facebook.com/deboekenzolderleiden?fref=ts
http://pstheater.nl/de-puzzel-van-leiden/beluister-het-theaterportret-over-de-molenaar/
http://pstheater.nl/de-puzzel-van-leiden/beluister-het-theaterportret-over-de-molenaar/
http://www.lakenhal.nl/nl/verhaal/wij-van-de-fabriek
http://pstheater.nl/agenda/wijvandefabriek/
http://pstheater.nl/agenda/wijvandefabriek/
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brengen. We wilden proberen om zo dicht mogelijk bij 

onszelf blijven.  

 Hoe ziet jullie volgende project eruit?

We hebben voor dit jaar het project naar

tevredenheid afgesloten, maar blijf ons vooral volgen.

Het is onze bedoeling om de komende vier jaar door

te gaan met het bouwen van een stad in een stad. We

bouwen we in 2017 de Gedroomde stad, in 2018 de

Vergeten stad, in 2019 de Wereldse stad en in 2020

de Dorpse stad. Het verschil met De atlas van Leiden is

dat we de naam ‘Leiden’ vervangen voor het woordje

‘stad’ en hiermee geven we onszelf de mogelijkheid

om groter te denken. Zo vind ik het bijvoorbeeld

interessant om de groei van Leiden naast

internationale steden als Hong Kong te bekijken en te

volgen.

Verder willen we PS|jong op gaan richten. Een

jongeren gezelschap dat eigenlijk als het zogenaamde

‘jonge geweten’ van de stad moet gaan dienen.

 Zou je buiten de Leidse regio iets met theater

willen doen?

Als theatermaker in persoon ben ik verbonden aan de 

MBO Theaterschool in Rotterdam en maak ik 

verschillende voorstellingen.  

Met  PS|theater zullen we ons voorlopig wel op de 

Leidse regio blijven richten, omdat ik denk dat er hier 

nog een grote schat aan verhalen verborgen ligt. 

Bovendien geloof ik dat deze manier van theater 

maken meer toekomst heeft dan theatergroepen die 

het hele land doorreizen met hun voorstelling en 

nergens echt een binding aan kunnen gaan, omdat ze 

iedere keer doorreizen naar een andere locatie.  

 Waarom hebben jullie voor de naam PS|theater

gekozen, behalve dat het natuurlijk jouw initialen

zijn?

In eerste instantie staat het voor Post Scriptum. Dat is 

de afsluiting van een brief, waarvan wij denken dat 

het de belangrijkste is en in het algemeen de meeste 

indruk maakt. Dat is wat wij met andere 

bewoordingen met PS|theater ook willen doen: iets 

waardevols achterlaten dat je voor altijd bij blijft. 

Daarbij zijn het inderdaad ook mijn initialen, dus het 

kwam mooi uit.  

 Wil je iets vertellen over je functie als

stadsprogrammeur?

Jazeker. Ik ben sinds september dit jaar benoemd als 

stadsprogrammeur van Leiden. Dit houdt in dat ik 

verbanden ga leggen tussen wat er in de stad gebeurt, 

de stedelijke agenda en de culturele instellingen. 

Anders gezegd: ik zoek naar de creatieve verbanden 

tussen de stad en de activiteiten op de diverse podia.  

Op dit moment is de komst van de zogenaamde 

statushouders een prioriteit op de stadsagenda. Met 

deze groep worden de mensen bedoeld die hier als 

vluchteling heen zijn  gekomen en nu een status 

hebben verkregen. Als stadsprogrammeur ga ik me 

meer richten op zowel deze groep statushouders, als 

de reeds gevestigde Leidenaren. Hierbij zoeken we 

naar mogelijkheden om meer verbinding te leggen 

tussen de verschillende groeperingen. Dit kan je 

bijvoorbeeld doen door culturele, muzikale & culinaire 

activiteiten- en uitwisselingen te organiseren. Als 

https://www.facebook.com/deboekenzolderleiden?fref=ts
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stadsprogrammeur zorg ik ervoor dat dit een goede 

plek op de agenda krijgt en dat de stad daarbij 

intensief betrokken is. Daar kijk er erg naar uit. 

Zie je dit als een goede aanvulling bij je werk als 

theatermaker & regisseur… 

…absoluut, maar ik sta hier niet in als regisseur, maar 

eerder als programmeur die groepen uitnodigt om 

met ons mee te werken aan het verhaal van de stad. 

Dus op het moment dat er een initiatief is waar een 

persoon of organisatie iets mee wil doen, moet 

diegene zich vooral melden en dan zullen we ons licht 

erover laten schijnen.    

 Waarom ben je regisseur geworden?

Als kind was ik al veel met theater bezig, maar vooral

als acteur omdat ik toen ook nog niet wist dat er ook

andere elementen en vormen bestaan in het theater.

Ik heb toen ook auditie gedaan voor de opleiding tot

acteur. Pas op latere leeftijd, gedurende de

theateropleiding ontdekte ik dat er vanaf de zijlijn

veel mooiere dingen te maken zijn dan dat ikzelf op

het podium zou staan. Toen ben ik me uiteindelijk

steeds meer op regisseren gaan richten en gaandeweg

merkte ik dat dit beter bij mij past, hoewel ik ook

acteren nog steeds wel heel leuk vind.

In verschillende projecten verzamelen we 

dromen voor de stad van oude en nieuwe 

Leidenaren en zoeken we naar de 

ontmoeting tussen utopie en realiteit. 

 Is de voorstelling ‘Wij van de fabriek’ geworden

wat je ervan verwacht had?

Het is veel mooier geworden dat ik had verwacht en 

gehoopt. Er zijn voor ons heel veel dingen samen 

gekomen bij het maken van de voorstellingen en dat 

ontdekten we gaandeweg het repetitieproces. Toen 

we eenmaal voor het publiek gingen spelen vielen er 

voor mij wel een aantal kwartjes en dat is fantastisch 

om mee te maken. Hierbij bedoel ik het werken op 

zo’n locatie, het werken met deze acteurs, de groep 

‘Act of Mutiny’, de rol die de muziek heeft in deze 

productie. Al die dingen bij elkaar zijn het resultaat 

van vier jaar aan de Atlas van Leiden bouwen. Dat het 

zo goed zou lukken en dat we voor zoveel mensen 

konden spelen had ik van tevoren niet durven hopen. 

Alle voorstellingen waren uitverkocht, dat is echt te 

gek.  

Er gaat een creatief proces aan vooraf. Daar heb je 

niet zoveel grip op. Daar kun je niet op een ochtend 

met een kop koffie voor gaan zitten, dat is iets wat 

gaandeweg ontstaat. Goed voorbeeld hiervan is toen 

we met de productie van onze voorstelling ‘Ons 

Bloed’ over vaders en zonen bezig waren. We hadden 

de afspraak met Theater Ins Blau om ruim van tevoren 

een titel voor hun programmaboekje aan te leveren. 

Ik wist dat ik iets met families wilde doen, daarom had 

ik voor de titel ‘Ons Bloed’ gekozen. Een aantal 

maanden daarna liep ik door de Haarlemmerstraat 

langs slagerij Van der Zon toen bij mij ineens het idee 

opkwam en daarmee het kwartje viel: “het heet 

natuurlijk ‘Ons Bloed’ omdat het verhaal over een 

slagersfamilie gaat”. Daar is toen vervolgens het hele 

verhaal uit ontstaan en gegroeid. Zoals ik al zei: dat is 

een mooi, creatief maar soms ook frustrerend proces 

om mee te maken omdat je er simpelweg geen grip 

op hebt; het verandert gaandeweg en moet groeien.  

Samen met muzikante & theatermaker Rian Evers heb 

ik door onze jarenlange samenwerking een muzikale 

taal ontwikkeld, waarin we elkaar heel mooi 

aanvullen. Ik kan haar makkelijk een week de hort op 

sturen met een combinatie van fabrieksgeluiden en 

een aantal conceptteksten. Vervolgens kan ik er blind 

https://www.facebook.com/deboekenzolderleiden?fref=ts


Nieuwsbrief   Kerst 2016

Admiraal Banckertweg 21 - 2315 SR Leiden - IBAN NL90 TRIO 0391 1062 01 - t.n.v. Kittiwake Stichting Leiden 

 https://www.facebook.com/deboekenzolderleiden?fref=ts 

op vertrouwen dat daar dan iets heel moois uitkomt, 

wat meestal na enkele aanpassingen zijn plek vindt in 

de voorstelling. Mooi voorbeeld hiervan is het 

zangduet tussen Rian Evers & acteur Wil van der Meer 

(speelt rol van opa Henk, red), bij het geluid van de 

nostalgische radio, dat spontaan ontstond tijdens één 

van de repetities.  

Ik vond het een groot compliment om van 

verschillende bezoekers te horen dat we met deze 

muziek de tijd en het leven in de fabriek weer hebben 

laten herleven.  

 Hoe zie jij jezelf over vijf jaar?

Om op kortere termijn te spreken: blijf PS|Theater

vooral volgen. Op 14 februari 2017 is de aftrap van

‘De Gedroomde Stad’ door de Burgemeester van

Leiden. Het is de bedoeling dat dit een bijzondere

avond wordt met de start voor ons nieuwe project.

Wat betreft de langere termijn. Tja, laat ik het zo

stellen: als je me dit vijf jaar geleden had gevraagd

had ik mijn huidige situatie niet kunnen voorspellen.

Het leuke en mooie aan dit vak is dat, ook al is het wel

degelijk keihard werken, je de mogelijkheid hebt om

je eigen ideeën vormen en je dromen werkelijkheid

kunt laten worden. Daar ben ik tot nu toe iedere dag

mee bezig en heel dankbaar voor.

Algemene info (website & facebook): 

www.boekenzolderleiden.nl/  

nl-nl.facebook.com/deboekenzolderleiden 

Openingstijden: 

Do-, vrij-, zaterdag 13 – 17 uur 

06-24337506 (alleen tijdens openingsuren!) 

https://www.facebook.com/deboekenzolderleiden?fref=ts
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiisrvxuIvRAhVDd1AKHdMYBYYQjRwIBw&url=http://pstheater.nl/agenda/wijvandefabriek/&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNHOsYkaCnxMeFZuBe7WjQ06FrsVXw&ust=1482621261586184
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhhpGXuYvRAhXVdVAKHaBOBcUQjRwIBw&url=http://sleutelstad.nl/2016/11/22/pstheater-start-crowdfunding-nieuwe-cd/&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNHOsYkaCnxMeFZuBe7WjQ06FrsVXw&ust=1482621261586184

