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Inleiding

Op 6 maart 2013 vierden wij ons twintigjarig be-
staan. Een bijzonder feestelijke dag die als metafoor 
voor het jaar gezien kan worden: al onze activiteiten en 
ambities kwamen deze dag aan bod. Kinderen en jong-
eren waren overdag te gast. Senioren kwamen taart 
eten. Met al het personeel lunchten we. Architect 
Herman Hertzberger werd geïnterviewd. We hadden 
‘s avonds voorstellingen. De gehele dag werd er door 
vaste bezoekers van ons theater een sponsorproject 
georganiseerd. Ook kon ik die dag bekendmaken dat we 
de financiering rond hadden voor de nieuwe tribunes en 
de nieuwe zaalvloeren. Dit is een grote maar noodzake-
lijke investering die we dankzij Fonds 1818, de gemeente 
Den Haag en ons trouwe publiek konden realiseren. Een 
mooier cadeau konden wij ons niet wensen. 

Het gaat goed met Theater aan het Spui. We trekken 
meer publiek in onze zalen 1 en 2 en weten steeds meer 
de ontmoetingsplek te zijn die we graag willen zijn. 
Theater aan het Spui is het vlakkevloertheater in en 
voor Den Haag dat in de nationale top meedraait, waar 
maatschappij en kunst, publiek en kunstenaar elkaar 
ontmoeten en een theater waar allen zich thuis voelen. 
Daarvan plukken wij nu de vruchten in de vorm van 
intensieve samenwerkingen, aandacht voor talent (wer-
ken aan ontwikkeling van kunsttalent maar ook getalen-
teerd publiek) en een steeds diverser publiek. Het 
hoofddoel van Theater aan het Spui is het presenteren 
van een artistiek hoogwaardig theateraanbod, daar 
bezoekers voor vinden en deze bezoekers aan ons binden. 
We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe verbindingen 
met makers en ons publiek. 

Theater is geen leverancier van kant-en-klare betekenis, 
maar moet uitdagen om zelf na te denken en vraagt om 
positie in te nemen. Het theater is dan als het ware een 
educatieve instelling voor alle leeftijden waar je voort-

durend nieuwe ideeën aangereikt krijgt en op nieuwe 
manieren naar de wereld kunt kijken. Theater wil het 
publiek bewegen. Dan moet je zelf ook durven bewegen. 
De ruimte creëren voor verandering en ontwikkeling. 
Deze drang naar vernieuwing leidde in 2013 tot het ont-
wikkelen van een nieuw initiatief: Zaal 3, op tien minuten 
fietsen van Theater aan het Spui. Het is de plek waar we 
nieuwe verdienmodellen uitproberen, waar we talent 
ontwikkelen, waar we de toekomstbestendigheid van 
het theater onderzoeken. Kortom: waar we ruimte creë-
ren voor verandering en ontwikkeling. 

De cijfers van 2013 vertellen een positief verhaal. Voor 
een helder inzicht in ons cultureel ondernemerschap 
verwijs ik u graag naar het in dit verslag opgenomen 
cijfermatig overzicht. U kunt daar heel eenvoudig in 
terugvinden dat wij een ondernemende aanbieder van 
de podiumkunsten zijn. Bij ondernemerschap hoort ook 
risico. Ook in 2014 is veel onzeker. Blijft het publiek 
komen? Welke invloed heeft de bouw van het Spuiforum? 
Kunnen we het grote aantal activiteiten met het huidige 
personeel volhouden? Dat zijn de vragen waar wij in de 
komende tijd antwoord op moeten krijgen. Het belooft 
weer een spannend jaar te worden. 

Tot slot wil ik een woord van dank richten aan de Gemeen-
te Den Haag, het SNS Reaalfonds, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en Fonds 1818 voor hun financiële steun 
aan ons theater. Mede dankzij hen beleefden wij, met ons 
publiek, onze bespelers en onze huurders, een bijzonder 
en inspirerend jubileumjaar in Theater aan het Spui.

Cees Debets,
Maart 2014, Den Haag.
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Het bestuur in 2013

 Bestuursleden in 2013

Benita Plesch (voorzitter)

Michiel de Vries (penningmeester)

Marjolijn de Haas (bestuurslid tot 12 september 2013)

Jacques Buiteman
Kiran Sukul (aspirant bestuurslid, bestuurslid sinds 12 september 2013)

Rajiv Girwar (aspirant bestuurslid tot 25 maart 2013)

Hilly Buyne (bestuurslid sinds 16 december 2013)

Ad van Ginkel (bestuurslid sinds 16 december 2013)

Jan Lintsen (bestuurslid sinds 16 december 2013)

Gegevens Theater aan het Spui en bestuur in 2013

Naam: Stichting Theater aan het Spui

Adres: Spui 187, 2511 BN Den Haag

Telefoonnummer: (070) 30 24 070
Faxnummer: (070) 36 50 313
Website: www.theateraanhetspui.nl
E-mailadres: kantoor@theateraanhetspui.nl

Het bestuur van Stichting Theater aan het Spui 
gaat bewust om met de Governance Code Cultuur en 
hanteert het daarin omschreven Bestuur-model. Het 
bestuur is onbezoldigd. Buiten een voorzitter en een 
penningmeester zijn er geen portefeuilles verdeeld. Het 
bestuur streeft een diverse samenstelling na, zowel wat 
betreft leeftijd, sekse en culturele achtergrond als in-
houdelijke expertise. 

In september nam het bestuur afscheid van Marjolijn de 
Haas, die zich sinds 2006 inzette en een grote rol speelde 
in de personele reorganisatie die in 2009 werd ingezet. 
Na een aspirant-bestuurslidmaatschap van een jaar 
werd Kiran Sukul in september tot bestuurslid be-
noemd. In december traden Hilly Buyne, Ad van Ginkel 
en Jan Lintsen toe tot het bestuur, dat nu bestaat uit 
zeven personen. 

Het bestuur vergaderde in 2013 zes keer volgens een 
van te voren vastgestelde vergaderplanning. Het be-
stuur stelde de jaarrekening en het accountantsverslag 
vast en besprak de kwartaalrapportages. In maart werd 
een organisatie- en formatiebeschrijving vastgesteld, 
die gezien kan worden als een afsluiting van de reorga-
 nisatie die in 2009 startte. Verder werden onder meer 
de ontwikkelingen rond het Spuiforum, de activiteiten 
rond het twintigjarige bestaan, de aanschaf van de nieu-
we tribunes, de samenwerking in de Toneelalliantie, de 
bestuurssamenstelling en de nieuwe invulling van de 
horeca in Theater aan het Spui besproken. Het be-
stuurlijke jaar werd conform de Governance Code 
Cultuur afgesloten met een zelfevaluatie, buiten een 
reguliere vergadering en in afwezigheid van de directie. 
Theater aan het Spui heeft een ANBI-status.
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Personeel

Cultuur In Beeld: De Kracht Van Cultuur. Verder worden 
er regelmatig BHV-herhalingstrainingen gevolgd. Ook de 
nieuwe Zaal 3 dient als talentontwikkelingsproject, zo-
wel voor jonge makers als voor het eigen personeel. 
Medewerkers krijgen er de ruimte zich verder te ontwik-
kelen. Theater aan het Spui is een erkend leerbedrijf. In 
2013 boden wij aan acht studenten een stageplaats op 
de afdelingen educatie, marketing, productie, facilitair 
en techniek. 

Theater aan het Spui maakt deel uit van de Toneel-
alliantie, een samenwerkingsverband met het Nationale 
Toneel, de Koninklijke Schouwburg en, op onderdelen, 
Theaters Diligentia & Pepijn. Er wordt samengewerkt op 
directie- en afdelingsniveau. Medewerkers Educatie, 
Financiën, Marketing, P&O en Techniek werken regelma-
tig samen en wisselen kennis uit. De personeelsfunctio-
naris van het Nationale Toneel is voor 6 uur gedeta-
cheerd bij Theater aan het Spui.

Theater aan het Spui heeft een personeelsvertegen-
woordiging (PVT), die als formeel inspraakorgaan voor 
het personeel dient. De PVT bestaat sinds oktober uit 
drie medewerkers uit verschillende geledingen van de 
organisatie: kantoor, techniek en voorhuis. Tweemaal 
per jaar wordt er een groot werkoverleg georganiseerd, 
dat als platform voor overleg en informatie tussen 
directie en personeel dient. 

In 2013 was het ziekteverzuim 1,75%. In 2012 was dit 
0,8%. Het ziekteverzuim is dus iets gestegen, maar in 
vergelijking met het algemene landelijk ziekteverzuim 
(4% in 2012) nog steeds laag. Om fit te blijven bieden wij 
de medewerkers de mogelijkheid om via het werk op 
een voordelige wijze gebruik te maken van de faciliteiten 
van een sportschool in de buurt.

Theater aan het Spui (TAHS) is een platte organi-
satie en moedigt al haar personeel aan om initiatiefrijk en 
creatief te werk te gaan: er is ruimte voor het uitvoeren 
van de eigen ideeën, daar waar zij passen bij de missie en 
visie van het theater. Omdat TAHS een relatief kleine orga-
nisatie is, is het belangrijk om enerzijds voldoende helder-
heid en afbakening in taken en verantwoordelijkheden te 
creëren en anderzijds de nodige flexibiliteit en brede in-
zetbaarheid van het personeel te bewerkstellingen. Een 
ideale medewerker van Theater aan het Spui is een gedre-
ven, creatieve duizendpoot met duidelijke focus op de 
eigen functie en bijbehorende verantwoordelijkheden. 

Eind 2013 waren er 33 medewerkers in dienst, waarvan 
18 medewerkers een vast dienstverband hebben. Het 
gemiddelde aantal werknemers in 2013 was 18,76 fte. 
Van de 33 medewerkers hebben 10 medewerkers een 
oproepovereenkomst. Ook werken wij regelmatig met 
zzp'ers, onder meer bij techniek en marketing. Sinds 
2013 verzorgen vrijwilligers dagelijks een goedkope 
lunch voor personeel en bespelers. 
Door de vele activiteiten in Theater aan het Spui wordt 
het steeds zichtbaarder dat de organisatie krap in haar 
personeelsbezetting zit. Voor het komende jaar zullen 
we goed moeten kijken of er financiële ruimte is om op 
een aantal fronten structureel extra personele onder-
steuning in te zetten. 

Het volgen van opleidingen draagt bij aan de ontwikke-
ling van medewerkers en de organisatie. Er is een aantal 
cursussen gevolgd, waaronder Verdienmodellen en 
Financieel management voor leidinggevenden door de 
administrateur, Sociale Hygiëne door de projectleider 
Zaal 3 en een cursus CRM Podiumkunsten door de me-
dewerker marketing. Ook werden er workshops, con-
gressen en informatieve bijeenkomsten bezocht, zoals 
Smart Pricing: Prijsbeleid In De Podiumkunsten en 
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Cees Debets

“Het is goed en leuk dat er een denkomslag komt”

“Ik ben de directeur. Ik zorg ervoor dat er geld is en dat er 
een programmering is die optimaal getoond kan worden.” 
Aan het woord is Cees Debets, die Theater aan het Spui 
al sinds de oprichting kent en in 2013 zijn twintigste 
verjaardag mocht vieren. Maar hoe zorgt hij ervoor dat 
er nog twintig jaar bijkomt?

Cees kwam vijf jaar geleden bepaald niet in een gespreid 
bedje terecht als directeur van Theater aan het Spui. Verre 
van. “Het was hier op sterven na dood. De gemeente had 
daarom een deadline gesteld aan de vorige directeur: als 
je binnen twee jaar niet zorgt dat het imago van het thea-
ter enorm verandert, dan stoppen we de subsidie defini-
tief.” Gelukkig is het nooit zover gekomen. “In tegendeel. 
Het is een hartstikke swingend winkeltje geworden!” 

Een belangrijke wijziging die hij in 2013 doorvoerde, 
was een compactere bespeling: voorstellingen vaker 
dan eens vertonen en zo minder titels programmeren. 
Dat gebeurt al automatisch omdat het Nationaal Toneel 
en het Nederlands Dans Theater langere reeksen ma-
ken, maar ook omdat er anders een overkill ontstaat die 
niet te communiceren valt en waar te weinig publiek 
voor is in Den Haag. “De groep potentiële bezoekers in 
Den Haag is met een paar duizend mensen niet heel erg 
groot.” De eerste resultaten laten zien dat het concept 
werkt. “De organisatie krijgt iets meer rust, zoals bij 
marketing. Daarnaast vragen we bezoekers om hun 
ervaring te delen met hun omgeving, wat goed is voor 
de optredens van morgen en overmorgen.”

Ook nieuw is de horizontale programmering, dus een 
vast type voorstelling op een vaste dag. Zo is in Zaal 3 
elke derde dinsdag van de maand een programma voor 
de buurt, en elke tweede woensdag een presentatie van 

CE
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C. Debets
Directeur
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Cees Debets

€ 180.000€ 191.000
€ 262.000€ 220.000

€ 498.000€ 464.000
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€ 56.000€ 53.000

€ 51.000
€ 61.000

€ 1.431.000

€ 1.319.000

€ 66.000
€ 22.000

€ 1.368.000

€ 1.280.000

V
oo

r 
de

 c
om

pl
et

e 
fa

ct
sh

ee
t,

 k
ijk

 o
p

 p
ag

in
a 

78

So
m

 d
er

 B
at

en
 Som

 der B
aten 

20132012



16 17THEATER AAN HET SPUI

Cees Debets

als recht maar iets waarvoor je keihard werkt. “Als er 
niemand komt kijken, is er geen sprake van een voor-
stelling. Dat besef dringt tot heel veel jonge mensen 
door. De nieuwe generatie realiseert zich dat de kans op 
betaald werk klein is. Toch gaan zij naar de toneelschool 
en hebben zij ambitie. Hun droom moeten ze zelf naja-
gen en vormgeven. Dat levert een leuk soort nieuwe 
kunstenaar op.” 

Maar de autonomie van het werk, loopt die dan geen 
gevaar? “Nee, die wordt juist versterkt omdat het appèl op 
eigen zinnigheid groter wordt. Deze theatermakers snap-
pen dat.” Dat was een paar jaar geleden wel anders, weet 
Cees. “Als je toen vroeg: hoe denk je publiek voor deze 
voorstelling te trekken, dan werd er vaak gezegd: dat is 
jouw taak! De maker kreeg zijn geld toch wel, dus wat kon 
het hem schelen of de zaal vol zat? Je zult me niet horen 
zeggen dat die bezuinigingen allemaal goed waren, maar 
het is goed en leuk dat er een denkomslag komt.” 

 ∙ Hoogtepunt van 2013

“Het is flauw, maar 2013 was echt een aaneenschakeling 
van hoogtepunten. Zo waren we in 2013 het enige vlakke-
vloertheater in Nederland dat Moby Dick van De Veen-
fabriek neerzette. En als het dan ook nog een kicke voor-
stelling is, dan denk je: yes! Ook hadden we voorstelling-
en die overal maar een handjevol bezoekers trokken, en 
bij ons heel veel. Acteurs zijn daar achteraf heel dank-
baar voor, ook omdat het publiek blijft hangen en 
‘bravo’ roept. Dáár gaat het om.” 

“Een ander hoogtepunt was de twintigste verjaardag van 
het theater op 9 maart. Ik ken dit theater ook al twintig 
jaar: ik was bij de opening en heb gesproken als bespeler 
bij het tienjarig jubileum. De verjaardag gebruikten we 
als breekijzer naar de politiek en het publiek om twee 
grote dingen te realiseren: een nieuwe tribune en een 

artists in residence. “We willen vaste momenten in de 
week waarop mensen weten wat ze kunnen verwachten.”

Waar Cees zich consequent hard voor maakt, is dat 
bezoekers zich betrokken voelen bij wat er gebeurt in 
Theater aan het Spui. “Dat doen we met voor- en nage-
sprekken met acteurs en via onze rol als huiskamer van 
Den Haag. Hoe dichter bezoekers op het proces zitten, 
des te makkelijker kunnen zij met ons mee in de zoek-
tocht.” Die betrokkenheid wil Cees ook vergroten door 
de programmering meer identiteit te geven. Dit gebeurt 
onder meer doordat het Nederlands Danstheater, het 
Nationaal Toneel en Firma Mes huisgezelschappen zijn 
van het theater. “Zij monteren bij ons en laten hier voor-
stellingen in première gaan. Ook Esther Scheldwacht 
heeft met Sunshine Show een voorstelling bij ons ge-
maakt die werd uitgeroepen tot één van de beste tien 
toneelvoorstellingen van het jaar.”

Om zijn taak nog complexer te maken, wil Cees ook re-
kening houden met de veranderende samenstelling van 
Den Haag. “Als je subsidie krijgt, vind ik dat je je ook 
bezig moet houden met de vraag hoe je een zo breed 
mogelijk publiek kunt betrekken bij je activiteiten.” Ook
 is het altijd zaak om meer publiek binnen te krijgen en 
het contact daarmee te intensiveren. “Mensen stellen 
het op prijs om hier niet alleen maar te halen. Ze willen 
betrokken worden. Wij investeren daarin met Toneel-
kijkers, voorgesprekken en een foyer die uitnodigt om 
langer te blijven. Stimuleren van verblijfstoerisme is een 
uitgangspunt.” En dat werkt, blijkt uit de bezoekcijfers. 
“Dit jaar waren er ruim 80 duizend bezoekers, bijna een 
verdubbeling van toen ik begon. Onze groei is contrair 
aan de landelijke ontwikkeling.” 

Cees is een groot fan van de opstelling van de nieuwe 
generatie theatermakers die subsidie niet beschouwen 
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Cees Debets

 ∙ Vooruitzicht voor 2014

“Wij zijn harde, maar erg bescheiden werkers. Ik ben 
van huis uit gereformeerd, dus doe maar normaal en 
hou je gedeisd. Dat is een goede eigenschap, maar niet 
altijd even handig. Het betekent namelijk dat we te veel 
doen voor te weinig financiële waardering. Dat geld 
moet er wel komen, anders houden we het niet vol. Dat 
kan door met fondsen te praten en uit te leggen dat we 
succesvol zijn. Dat onze aanpak werkt om samen met 
het publiek op te trekken, dat dat gewaardeerd wordt, 
maar dat daar wel krediet voor nodig is. En dus gaan we 
praten met fondsen. Uit de eerste gesprekken blijkt dat 
zij heel goed begrijpen wat wij bedoelen. Zij willen dit 
ook als een test case gebruiken. Fondsen moeten ook 
inleveren en willen daarom hun eigen voorwaarden 
opnieuw bekijken. Dat vind ik leuk om aan mee te wer-
ken, én daar komen mooie voorstellingen uit voort.”

“Samengevat ben ik apetrots dat we in vijf jaar tijd zo'n 
modderig bedrijf tot een swingende machine hebben 
gemaakt. Ik ben dan ook heel trots en dankbaar dat ik 
superleuke mensen om me heen heb, dus hierbij een 
groot compliment voor hen omdat zij in die dynamiek 
mee kunnen en durven, ondanks dat het tegen de klip-
pen op was. Nu maar hopen dat de politiek ons niet in 
de steek laat.”

nieuwe vloer. Dat is uniek omdat het ten dele publieksini-
tiatief was en een staaltje ondernemen liet zien waar ik 
heel trots op ben. De gemeente heeft slechts 30 duizend 
euro geschonken. De rest is met steun van Fonds1818, 
eigen middelen en veel creativiteit opgehoest.”

“Wat ook een hoogtepunt was, was de opening van Zaal 
3. Dit is een plek waar we alles samenbrengen wat we 
willen doen: dicht op de huid zitten van het publiek, een 
open houding aannemen, de dialoog opzoeken, samen-
werken met nieuwe makers en zoeken naar nieuw pu-
bliek. Bij de opening op 7 november zeiden we aan het 
einde: we gaan nu borrelen en bieden u daarbij een 
voorstelling aan, maar die moet u wel zelf betalen. Zo 
lieten we direct zien dat we op zoek gaan naar nieuwe 
verdienmodellen. Zaal 3 is bovendien een mooi state-
ment. Iedereen om ons heen is aan het krimpen, en wij 
zeggen: niets daarvan, juist niet! Dat lukt ons omdat we 
met heel veel plezier en bevlogenheid werken en dat 
doen met een heel magere organisatie die heel slim is. 
We zijn niet bang en er is maximale flexibiliteit in de 
organisatie geslepen. Dat werpt zijn vruchten af.”

 ∙ Dieptepunt van 2013

“Wij hebben een bijzonder kwetsbaar vak: het tragische 
overlijden van Jeroen Willems, december 2012, dreunde 
nog na in 2013. Ik keek erg uit naar het Derde Huwelijk, 
de voorstelling van Theu Boermans waarin Jeroen de 
hoofdrol zou vervullen. Het mocht niet zo zijn, en in 
plaats van volle tribunes was onze grote zaal drie dagen 
leeg. Geen voorstelling, geen publiek, geen applaus, 
alleen het gat dat hij achterliet: dat was mijn absolute 
dieptepunt.” 
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Egbert Mellema

“Ik probeer het gebouw intern te verbinden”

Egbert Mellema is een druk man, want hij is zowel verant-
woordelijk voor de techniek van Theater aan het Spui als 
het beheer van het gebouw. Is hij geen oude tl-buizen aan 
het vervangen, dan zorgt hij ervoor dat de mensen op 
kantoor op slimme wijze weten dat de voorstelling begint. 
“Het theater moet één grote voorstelling vormen.”

Egbert is continu bezig om via techniek het werk voor 
iedereen makkelijker te maken, variërend van nieuwe 
bekabeling tot nieuwe computersystemen. “We zijn begin 
2013 overgestapt op Mac-computers. Dat was kostbaar, 
maar hiervoor werkten we met Windows, Ubuntu en Mac, 
én hadden we een servicecontract voor onderhoud. Vorig 
jaar waren we aan nieuwe computers toe. Toen bleek het 
goedkoper om over te stappen op Macs en geen onder-
houdscontract te nemen. Maar gaat het dan ook een keer 
echt fout, dan moet ik het wel zelf oplossen.”

Ook duurzaamheid speelt een grote rol in het werk van 
Egbert. “Ik werk hier nu vier jaar, en in mijn eerste jaar 
kwam ik erachter dat we veel konden besparen op ver-
lichting. Zo hingen er in de foyer allemaal lampen van 1 
kilowatt, en die zijn vervangen door led-lampen van 20 
watt. Het lichteffect is ongeveer hetzelfde, terwijl we in 
2011 een duidelijke verlaging van de energiekosten 
merkten. Ook stond vroeger het luchtbehandelingssys-
teem voor de frisse lucht in de zalen 24 uur per dag aan. 
Dat gaat nu ‘s nachts uit.” 

In 2014 wil Egbert het gebouw aanmelden voor het zoge-
heten Green Key-keurmerk, wat Theater aan het Spui 
interessanter maakt als locatie voor externe partijen. 
Waar hij ook op mikt, is dat de partijen waar Theater 
aan het Spui mee werkt uit Den Haag komen. “Ik pro-
beer alles bewust zo lokaal mogelijk te houden. Pas als 
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Techniek en Gebouwbeheer
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Egbert Mellema
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Egbert Mellema

dansvoorstellingen, maar er kan ook een machine van 
3.500 kilo overheen rijden. En omdat de tribune op de 
vloer staat, is het vervangen van de vloer hét moment 
om ook de tribune aan te pakken.”

“De vervanging was een hoogtepunt omdat het duur 
was. 350 duizend euro op een onderhoudsbudget van 
50 duizend per jaar is heel veel geld. Dat moest dan ook 
extern gefinancierd worden. Dat is gelukt via een spon-
soractie, een lening met gunstige voorwaarden en eigen 
geld vanuit ons positieve bedrijfsresultaat. En we hebben 
dus ook een nieuwe bar gebouwd, die qua uitstraling 
veel mooier is. De oude bar had een u-vorm. Dat was 
lelijk. Echt lelijk.” 

 ∙ Dieptepunt van 2013

“Dat zijn ook de vloer en de bar. (lacht weer) De vloer 
moet namelijk nog steeds afgemaakt worden. Er zijn een 
paar dingen niet goed gemaakt, en het bedrijf dat dit 
deed is bijna failliet. Dat kost extra geld. Daarnaast is de 
bar volgens heel veel mensen te klein. Misschien is dat 
ook wel zo. Maar aan de andere kant: als je driehonderd 
man binnen hebt, dan lijkt het me logisch dat er een 
wachtrij is voor een biertje.”

 ∙ Vooruitzicht voor 2014

“Er komt misschien een nieuwe trekkenwand aan, be-
doeld voor de lampconstructie. De huidige installatie is 
afgekeurd, want die is niet meer volgens de huidige 
norm. We mogen ermee werken, er valt ook heus niets 
naar beneden, maar we moeten hem vaker laten keuren. 
De gemeente zegt daarom dat het wenselijk is om de 
trekkenwand zo snel mogelijk te vervangen, dus dat 
gaan we proberen deze zomer te doen. Als dat lukt, 
dan zou dat mijn hoogtepunt zijn.”

ik iets niet hier kan vinden, kijk ik verder. De toneelvloer 
is ook niet gelegd door een partij uit Den Haag. Daar 
heb je het al. (lacht)” (zie ook het dieptepunt van 2013)

Iets waar de beheerder zich hard voor maakt, is om het 
gebouw meer tot één geheel te smeden. “Wat ik in mijn 
hoofd heb, is dat het hele theater één grote voorstelling 
vormt. In de kleedkamer moeten de acteurs al het 
gevoel hebben dat ze op het toneel staan.” Ingenieus 
gebruik van licht biedt daar mogelijkheden voor, denkt 
hij. “Toen ik hier net kwam werken, stond de tl-verlich-
ting 24 uur per dag aan. Als je dan na een voorstelling 
de zaal uitkwam, dan leek het wel alsof het één uur ‘s 
middags was, zo licht was het. Dat past natuurlijk niet.” 
Ook mensen die op het kantoor werken lopen het ge-
vaar dat ze afstand krijgen tot wat er op het toneel ge-
beurt. “Je kunt op kantoor snel het gevoel krijgen dat je 
niet in het theater werkt. Ik wil daarom een verbinding 
maken.” Egbert gaat hiervoor computergestuurd het 
licht in heel het gebouw aanpassen op wat er gebeurt 
op de bühne. “Ik kan er zelfs voor zorgen dat als de 
doorloop in de zaal begint, hier op kantoor het licht ook 
anders wordt. Collega’s van kantoor krijgen zo mee 
waar de mensen op de vloer mee bezig zijn. Zo probeer 
ik het gebouw intern te verbinden.”

 ∙ Hoogtepunt van 2013

“Dat moeten wel de nieuwe vloer, tribune en bar zijn. In 
de twee zalen hebben we een compleet nieuwe houten 
vloer gekregen. Hier spelen de acteurs en dansers op, 
maar ook de tribune staat hierop. De oude vloer was 
verend en zwevend, dus ging een flamencodanseres 
echt serieus stampen met haar naaldhakken, dan trapte 
zij er dwars doorheen (gelach). Wij konden bovendien 
niet meer dan negenhonderd kilo de zaal inrijden, ter-
wijl voorstellingen steeds groter en spullen steeds 
zwaarder worden. De nieuwe vloer is verend voor de 



26 27THEATER AAN HET SPUI

John de Weerd

John de Weerd is verantwoordelijk voor de projecten 
van Theater aan het Spui. Dat betekent alles wat buiten 
de reguliere zalen plaatsvindt, behalve educatie. Zijn 
missie: uitvinden hoe je op nieuwe manieren geld kunt 
verdienen met theater. 

Theater aan het Spui kent twee hoofdzalen. Waarom 
richt het zich dan ook op de wereld daarbuiten, zoals 
De Parade, de nieuwe Zaal 3, en andere festivals? Dat 
weet John. “De belangrijkste reden is om nieuw publiek 
te vinden, maar we willen ook gewoon in heel Nederland 
zichtbaar zijn. Bovendien is in de zomer het theater 
dicht. Dan is bijvoorbeeld een zomertournee uitermate 
geschikt.” Nieuwe plekken bieden ook een nieuw pu-
bliek, wat interessant is voor de theatermakers waar 
Theater aan het Spui mee werkt. En als laatste: alle pro-
jecten zijn inhoudelijk verbonden met wat er in Zaal 1 
en 2 gebeurt, maar zijn tegelijkertijd verdiepend op het 
normale aanbod.

John hoefde in 2013 gelukkig niet stil te zitten. Zo vierde 
Theater aan het Spui zijn twintigste verjaardag. Ook 
vond de tweede editie plaats van Je Bent Zelf Een Fest-
ival voor jonge, onbekende makers van theater. Daar-
naast was er het festival Nee, Jij Hebt Talent, waarin 
afstuderende theatermakers zichzelf presenteren. John: 
“Normaal gebeurt dit alleen in Amsterdam, en zo halen 
we een stukje van dat theater naar Den Haag.” 

Een speciale melding wil John maken van City of Dreams, 
een omvangrijk theaterproject over duurzaamheid dat 
zich speciaal op kinderen richt en samen met het jeugd-
theatergezelschap Maas uit Rotterdam werd gemaakt. 
John legt uit: “City of Dreams bestond uit een route 
door het hele gebouw met daarin zes scenes. We werk-
ten hierbij samen met lokale partijen, zoals de vegeta-
rische slager, het Haags Montessori Lyceum, onze eigen 

J. de Weerd
Projectleider
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kaartverkoop. Verkoopt de zaal uit, dan cashen zij ge-
woon. In de praktijk blijkt dat dit nog niet hét model is, 
want daarvoor zijn de inkomsten te klein. We hebben 
namelijk een capaciteit van tachtig man en een kaart-
prijs van tien euro, dus een echte vetpot wordt het nooit. 
Maar verleng je de voorstelling met een tournee, dan 
kun je de investering alsnog terugverdienen. Dat en 
meer onderzoeken we in Zaal 3.”

 ∙ Dieptepunten van 2013

“Ik heb alleen maar highs! (lacht) Nee echt, er was niet 
echt een dieptepunt. En dan was het niet eens een uit-
zonderlijk jaar. We zijn een paar jaar geleden begonnen 
in de huidige samenstelling en sindsdien zit er alleen 
maar groei in wat we opbouwen.”

 ∙ Vooruitzicht voor 2014

“In 2014 wil ik een serieuze stap maken in het beant-
woorden van de vraag: hoe baat je een theater tegen-
woordig uit? We gaan daarom experimenten combineren, 
dus de methodes uit Zaal 3 toepassen op onze festival-
tournees. Dat doen we niet alleen voor onszelf, maar 
voor de hele sector. Dat we kunnen zeggen: we hebben 
dit en dat uitgeprobeerd, dit werkt niet, dat werkt een 
beetje, en zus werkt héél goed.”

“We gaan daarom projecten verbinden die we tot nu toe 
als losse dingen deden, zoals Zaal 3, De Parade, Je Bent 
Zelf Een Festival en Nee, Jij Hebt Talent. De voorstelling-
en die we voor De Parade maken, ontwikkelen we nu in 
Zaal 3 als echte zaalproductie, waarna we dat vertalen 
naar een festivalproductie. Dat testen we eerst uit tij-
dens Je Bent Zelf Een Festival, waarna deze meegaat op 
tournee. Er zijn weinig andere plekken waar deze experi-
menten op dit moment zo concreet worden uitgevoerd. 
We hebben het er wel allemaal over, maar niemand pro-
beert het echt uit. Wij wel!”

duurzame cateraar, maar ook met stagiaires en kinde-
ren van de praktijkschool horeca.”

 ∙ Hoogtepunt van 2013

“Dat moet de opening van Zaal 3 zijn, in het voormalige 
Zeebelt-theater en op 10 minuten fietsen vanaf Theater 
aan het Spui. De uitbaters hiervan zijn bij de laatste 
kunstenplanronde in Den Haag wegbezuinigd, waarna 
nieuwe plannen konden worden ingediend. Wij mogen 
dat gaan doen omdat we in ons plan zowel podiumkunst-
en vertonen als jonge theatermakers een plek geven. 
Veel van hen vallen momenteel buiten de boot omdat 
veel productiehuizen en speelplekken weg zijn. Samen 
met die theatermakers willen we in Zaal 3 onderzoeken 
hoe je zonder al te veel tussenkomst van subsidies 
theater kunt produceren. We proberen daar dus alle 
nieuwe manieren van geld verdienen met theater uit.”

“In het ouderwetse model krijgt de theatermaker een 
uitkoopsom, waarna wij dat als theater zelf moeten te-
rugverdienen. In Zaal 3 verlagen we die uitkoopsom en 
krijgt de maker een groter deel van de kaartverkoop. 
Zo verplaatsen we een deel van het financiële risico 
naar de maker. Dat is niet zielig, maar juist heel leuk. 
Zaal 3 wordt zo namelijk ook hun winkeltje, waarbij ze 
op een heel andere manier betrokken raken bij de 

“HOE BAAT JE 
TEGENWOORDIG 

EEN THEATER UIT?”
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Mariska Dollekens

De kaartverkoop en receptie liggen in de handen van 
Mariska Dollekens, die het steeds drukker krijgt. Het 
aantal bezoekers stijgt, dus er moet steeds meer gebeu-
ren. Volgens haar is het daarom hoog tijd voor meer kas-
samedewerkers en beter ingerichte kassasoftware. Maar, 
wat er ook gebeurt: “Hard voor weinig, nooit chagrijnig.”

Als coördinator van de kaartverkoop en de receptie is 
Mariska het eerste aanspreekpunt voor alle mensen die 
Theater aan het Spui bellen of bezoeken. Een spin in het 
web die overal als eerste vanaf weet. “Dat maakt het wel 
moeilijk om me volle bak te kunnen concentreren op dat 
wat ook heel belangrijk is: de backoffice van de kassa.” 
Oftewel: het zodanig inrichten van het verkoopsysteem 
dat alle voorstellingen ook verkoopbaar zijn, zij het onli-
ne, zij het aan de kassa. Bovendien moeten alle kassa-
medewerkers op de hoogte zijn van het aanbod. “Welke 
acties horen erbij, zit er korting op, voor welke doel-
groep is het bedoeld, is het ook leuk voor kinderen, et 
cetera. Alles om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk een 
kaartje uit de printer rolt dat bezoekers kunnen kopen, 
dat doe ik.” 

Dat zijn veel taken, en soms ook te veel. Haar taak houdt 
namelijk nooit op: “Zodra ik binnen ben, ben ik hier de 
receptioniste. Gaat dan de bel, dan moet ik daar wat 
mee doen.” Sinds begin 2014 is Mariska daarom coördi-
nator, waardoor ze een dag in de week op kantoor kan 
zitten om zich te focussen op één taak: het inrichten van 
de backoffice, een computerprogramma waarin zij alle 
voorstellingen inplant qua type, aantal stoelen, enzo-
voorts. “Dat kost veel tijd en viel daarom buiten de 
boot. Maar het moest echt beter, want de juiste inrich-
ting is erg belangrijk. De kassa is de plek waar je bezoe-
kers als eerste mee in contact komen.” 

M. Dollekens
Coördinator kaartverkoop en receptie
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realiseerde ik me: we zijn dan wel een ‘gewoon’ theater, 
maar tegelijkertijd ook helemaal niet! Want als wij iets 
leuk vinden, dan trekken we alles uit de kast en dan 
staat het er gewoon. Ik voel me na een jaar daarom echt 
een onderdeel van het theater. Dat heeft ook met de 
collega’s te maken. We doen dit met z’n allen. Iedereen 
heeft het druk, maar aan het einde van de dag staat er 
altijd iets moois. Hard voor weinig, nooit chagrijnig. 
Nou ja, wel altijd chagrijnig thuis. (lacht)” 

 ∙ Dieptepunt van 2013

“Ik vond het erg toen we een voorstelling om vijf uur ‘s 
middags moesten annuleren, aangezien een hoofdrolspe-
ler zo aan het hoesten was dat hij niet op het toneel kon 
staan. En de zaal was uitverkocht! We hebben met vier 
man, verdeeld over de foyer, alle gasten afgebeld. En dat 
terwijl je die dag eindelijk eens op tijd naar huis wilde. 
Maar voor bezoekers was dat natuurlijk nóg vervelender.”

 ∙ Vooruitzicht voor 2014

“Ik hoop dat ik het voor mijn collega’s nog makkelijker 
kan maken om in de kassa te werken. Ook hoop ik dat 
we mogen uitbreiden in het aantal kassamedewerkers. 
Met wat uren erbij kunnen we onze bezoekers nog beter 
helpen. Dat mag ook wel, want het wordt steeds drukker 
in het theater. Daarnaast hoop ik dat Zaal 3 een succes 
wordt, onze externe locatie. Iedereen roept dat het zo 
lastig is, en wij gooien gewoon een derde zaal open. 
Da’s toch om te gillen?”

Voor de toekomst hoopt Mariska dat er meer wordt 
samengewerkt met de andere theaters die praktisch bij 
elkaar om de hoek zitten. “Zij hebben allemaal hun ei-
gen systeem en klantendatabase. Wil je als bezoeker 
van het Nationaal Toneel een voorstelling bezoeken die 
zowel in de Koninklijke Schouwburg als hier is, dan moet 
je twee keer bellen. Dat is niet aardig.” Ook digitale tic-

kets staan op de agenda van Mariska, hoewel dat geen 
prioriteit heeft. “Mensen kiezen voor een avondje uit, en 
denken dan niet: Theater aan het Spui heeft geen e-tic-
kets, dus daar gaan we niet naartoe. Bovendien sturen 
we de tickets in een supertof hoesje op! Het feest begint 
dus al op je deurmat. Als theater willen we eerst inves-
teren in mooie producties en goede acteurs.” 

Er kan dus veel beter, maar er is niets dat heel snel heel 
direct moet veranderen. “Onze bezoekersaantallen zeg-
gen genoeg.” 

 ∙ Hoogtepunt van 2013

“Mijn hoogtepunt van 2013 was dat we in mei het Sadists 
Fest in huis kregen, een festival onder de vlag van Or-
kater. Vier dagen lang was de hele foyer omgebouwd tot 
een saloon met hooibalen en een rodeo-stier. Toen 

“MEER KASSA
MEDEWERKERS 
DOOR SUCCES”



40 41THEATER AAN HET SPUI

Martijn Westerop

“We leggen mensen echt in de watten”

Bij Theater Aan het Spui is Martijn Westerop verant-
woordelijk voor de marketing. Want hoe mooi voorstel-
lingen ook zijn, als niemand erover vertelt, dan komt er 
ook niemand. Of het nu gesluierde Turkse vrouwen of 
likely bezoekers van andere theaters zijn, Martijn weet 
ze te vinden. Zijn uitdaging: meer doen met wat hij weet 
over ‘zijn’ bezoekers.

Martijn is altijd op zoek naar nieuwe bezoekers voor 
Theater aan het Spui. Een mooi voorbeeld hiervan is het 
geld dat de gemeente Den Haag heeft vrijgemaakt voor 
het promoten van voorstellingen die zich richten op 
culturele groepen die normaal niet zo snel de weg naar 
het theater weten te vinden. “Met dat geld kunnen we 
mensen inhuren die specifieke doelgroepen aanspreken. 
Zo was er een voorstelling over Ella Fitzgerald, waar-
voor een etnomarketeer de Surinaamse gemeenschap 
heeft benaderd. En inderdaad, die avond zaten er Suri-
naamse vrouwen in de foyer!” Deze aanpak krijgt dit 
jaar zijn vervolg bij de Gesluierde Monologen, een voor-
stelling waarvoor Martijn vooral geïsoleerde vrouwen in 
de zaal wil krijgen. “We zijn daarom vorig jaar al naar 
bijeenkomsten geweest van deze vrouwen in de Schilders-
wijk. De etnomarketeer pakt dit verder op, zodat hier 
straks hopelijk ook gesluierde vrouwen uit Turkije zit-
ten. Dat is een kick, als dat werkt.”

Wat het leven van Martijn ook een stuk makkelijker 
maakt, is dat Theater aan het Spui tegenwoordig voor-
stellingen vaker meerdere avonden programmeert. “Als 
een voorstelling er maar één keer staat, dan moet ik 
veel moeite doen voor slechts één avond. Staat die voor-
stelling er drie keer, dan kan ik door nét een tandje har-
der te lopen drie avonden de zaal vol krijgen.”

M. Westerop
Marketing en communicatie
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komt en een ‘gereserveerd’-bordje op de eerste rij wil 
omdat ze net een heupoperatie heeft gehad. We weten 
dus veel van het publiek, ook door onze voor- en nage-
sprekken. We hebben daarom besloten om in onze com-
municatie dat sociale meer naar voren te laten komen. 
We pushen niet meer alleen voorstellingen, maar vragen 
ons publiek ook om een bijdrage te leveren. Ons maga-
zine is nu meer een clubblad dat we samen met het pu-
bliek maken. Co-creation, modieus gezegd. We organise-
ren bijvoorbeeld open redactie-avonden en willen onze 
vaste toneelkijkers vragen om een fotoverslag te maken 
van hun reis naar het theater.”

 ∙ Dieptepunt van 2013

“Ik ben altijd heel optimistisch, maar afgelaste voorstel-
lingen zijn wel echt dieptepunten. Dat is falen. We pro-
grammeren veel voorstellingen, en dus krijgt niet elke 
avond evenveel aandacht in de marketing. Gelukkig zijn 
er vorig jaar maar heel weinig geannuleerd vanwege een 
te beperkte opkomst.”

 ∙ Vooruitzicht voor 2014

“Het belangrijkste is dat we met een nieuw customer 
management-systeem nog veel meer kunnen doen. Als 
we daarin de klanten van verschillende theaters in Den 
Haag combineren, dan kan ik precies zien welke bezoe-
kers van bijvoorbeeld de Schouwburg ook likely geïnte-
resseerd zijn in ons programma. Maar je kunt ook denken 
aan het direct herkennen van VIP-klanten aan de kassa 
of de best next action voorspellen nadat iemand een 
voorstelling geboekt heeft. Op dit vlak is nog veel te win-
nen. We weten al heel veel van onze bezoekers, maar 
kunnen daar nog te weinig mee doen. Dat is zonde.” 

Een aanhoudend succes zijn de Toneelkijkers, een groep 
mensen die onder begeleiding van een medewerker van 
Theater aan het Spui vijftien voorstellingen bekijkt en 
voor- of achteraf toelichting krijgt van bijvoorbeeld de 
regisseur of acteurs. Dit jaar zijn er wéér meer Toneel-
kijkers, weet Martijn: nog altijd vier groepen, maar nu 
met 35 in plaats van 25 deelnemers. “Het is ieder jaar 
weer een onwijs succes dat zich progressief voortzet. 
Ik kan soms zelfs marketingacties achterwege laten om-
dat de zaal al eerder vol zit dan ik een folder kan laten 
drukken.” De Toneelkijkers zijn enorm trouw door de tijd 
heen: 30 procent zat er vorig seizoen ook bij. Mensen die 
een jaar overslaan melden zich bovendien vaak weer 
aan omdat ze er veel spijt van hadden. Het geheim? “Die 
mensen leggen we echt in de watten, en zij voelen zich 
daarom nog meer dan het gemiddelde publiek thuis in 
het theater.” 

Zijn Toneelkijkers daarmee het gouden ei voor de thea-
terwereld? “Het is rendabel, ook al betalen deze bezoe-
kers iets minder per voorstelling. Maar het is ook fijn 
om een vaste basis te hebben in de zaal. Bovendien 
zouden onze Toneelkijkers nooit uit zichzelf vijftien keer 
langs-komen.” Daar staat tegenover dat dit organiseren 
bepaald geen sinecure is voor Martijn en zijn collega’s. 
“Het vraagt veel marketing, veel organisatie, en veel pam-
peren en koesteren. En tijd. Rijk worden we er dus niet 
van.”

 ∙ Hoogtepunt van 2013

“Mijn hoogtepunt is de overstap op een heel nieuw con-
cept voor hoe wij met het publiek communiceren. 
Vroeger hadden we een mooi magazine, maandkalen-
der en website, maar die waren erg zender-gericht. In 
de omgang met onze bezoekers zijn we juist heel soci-
aal en ontvanger-gericht. We kennen veel bezoekers per-
soonlijk, zoals bijvoorbeeld die vrouw die heel vaak 



46 47THEATER AAN HET SPUI

Wilma Heerings

Wilma Heerings is een beetje de moeder van Theater 
aan het Spui. Zij is namelijk verantwoordelijk voor alles 
wat zich rondom een voorstelling afspeelt: van het 
boeken van verhuringen tot het regelen van de kassa-
medewerkers, zaalwachten en portiers. Bovendien is zij 
het aanspreekpunt voor de verhuur van het theater. 
“Idealiter zorgt mijn rol voor een succesvolle avond.”

Theater aan het Spui heeft net een reorganisatie achter de 
rug waarin gekeken is hoe het zo efficiënt mogelijk tegen 
zo laag mogelijke kosten kan draaien. Wilma: “Dat gaat 
van heel simpel, bijvoorbeeld een bewaakte garderobe 
onbewaakt maken, tot ingrijpender, zoals een nieuwe 
cateraar waaraan we het stokje kunnen overdragen 
zodat personeel eerder naar huis kan. Zoiets scheelt je 
makkelijk twee uur op een avond, en dat tikt op jaarba-
sis flink aan.” Ook de kassa-uren zijn aangepakt. 
“Vroeger was er altijd een dubbele bezetting, nu werken 
we standaard met één man. Dat wordt alleen steeds 
moeilijker. Het gaat goed met Theater aan het Spui en 
dus wordt de druk op de kassa hoger. We gaan daarom 
ten dele terug naar een dubbele bezetting.” Niet dat er 
extra uren op de formatie komen, bezweert Wilma. “Er 
moet dus elders ingeleverd worden. Meer bezoekers 
betekenen namelijk niet zomaar dat er meer geld kan 
worden uitgegeven.”

Een andere uitdaging vormt het Spuiforum. “Wat gebeurt 
er dadelijk als dat gebouw hier tegenover gebouwd 
wordt? Worden we dan een bouwkeet waardoor huur-
ders wegblijven? Dat weten we allemaal nog niet.” Wat 
ook zijn stempel drukt op de inkomsten van Theater 
aan het Spui is de terugloop in verhuringen aan ama-
teurtoneelverenigingen en multiculturele partijen. Die 
laatste krijgen minder subsidies en huren dus minder 
vaak, terwijl de eerste vooral naar De Nieuwe Regentes 
gaan die zich daar specifiek op richt. En dat gaat Wilma 

W. Heerings 
Verhuur en publieksservice
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merken. “Wij leveren een goed product, maar daar 
hangt ook een prijskaartje aan. Als andere organisaties 
daaronder kunnen werken, dan kan dat onze organisatie 
bedreigen. Minder verhuur betekent nu eenmaal minder 
inzet van personeel. Gelukkig hebben we vaste klanten 
als Speech Republic die ik niet zo snel zie vertrekken. 
Maar zeg nooit nooit.”

Wat meehelpt is dat Theater aan het Spui een positieve 
relatie heeft met de gemeente Den Haag als huurder. 
“Sommige onderdelen van de gemeente komen hier 
regelmatig en diverse raadsleden en wethouders beve-
len ons aan als er iets georganiseerd moet worden.” 
Maar zorgt dat dan nooit voor jaloezie bij commerciële 
partijen die zalen verhuren? “Ik zal nooit de promotie 
van de nieuwe Mercedes zoveel aannemen, want dan 
heb je het over oneigenlijke concurrentie. Al onze ver-
huringen hebben een culturele of maatschappelijke tint. 
Voor zover ik weet zijn er dus geen scheve ogen.”

Ondertussen ontwikkelt het theater zich steeds meer in 
zijn rol als verhuurder. Steeds meer huurders zijn na-
melijk niet alleen op zoek naar een zaal of foyer, maar 
ook naar een diner en een voorstelling. “Dat is de nieuwe 
weg die we moeten inslaan: het omdraaien van vraag en 
aanbod. Normaal wist de huurder al wat hij wilde, maar 
nu gaan wij meer bieden, zoals een diner of voorstel-
ling.” Theater aan het Spui heeft hier al ervaring mee, 
zoals toen een partij in 2013 een voorstelling uitkocht en 
dit combineerde met ontvangst, diner en borrel. “We 
krijgen steeds meer voorstellingen die hier meerdere 
avonden spelen. Dan kan het interessant zijn om zo’n 
avond te laten uitkopen door een bedrijf. Er ligt dus nog 
genoeg om te doen en uit te zoeken.” 

“WIJ WETEN
HUURDERS
BINNEN TE
HOUDEN” 
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Wilma Heerings

61

11.943

14
3.932

Overige verhuur Bezoekers Overige verhuur Bezoekers

20132012



54 55THEATER AAN HET SPUI

Wilma Heerings

aanhoudt. Tegen een grote cateraar kun je wel 85 keer 
zeggen dat de koffie niet goed is en de koekjes niet lek-
ker zijn, maar die trekt toch zijn eigen plan. Nu kan ik 
gewoon zeggen dat de koffie beter moet, en dan gebeurt 
dat ook.” 

 ∙ Vooruitzicht voor 2014

“Het lijkt me heel leuk om in Zaal 3 evenementen te gaan 
organiseren met mijn huurders. Daarnaast wil ik de orga-
nisatie nog beter en nog strakker op haar poten te krijgen, 
zowel qua inzet van personeel als efficiëntie van werken.” 

 ∙ Hoogtepunt van 2013

“We hebben twee heel erg leuke klanten binnengehaald 
die wellicht vaker komen: het Festival voor het Afri-
kaans en We Are The Hague, een herstart The Hague 
Pride. Beide hebben ons theater afgehuurd, en bij het 
Wath-festival hebben we ook geholpen bij de invulling. 
Het leuke aan het Festival voor het Afrikaans was dat, 
naast dat het er strak uitzag en goed geregeld was, het 
eerder in Amsterdam plaatsvond. Voor de vervolgeditie 
gaat de strijd dus tussen Amsterdam en Den Haag. 
Het is voor mij een sport om zulke festivals als vaste 
huurders binnen te halen.”

“Bovendien heb ik veel vaste huurders. Dat is ook een 
hoogtepunt, dat mensen ons weten te blijven vinden. 
En ook de gemeente Den Haag komt steeds vaker als 
huurder langs, net als diverse ministeries. Dat kon een 
tijd niet vanwege bezuinigingen, maar zijn ze hier een 
keer geweest, dan weten we ze binnen te houden.”

 ∙ Dieptepunt van 2013

“Ik heb geen dieptepunten, maar ik vind het wel belang-
rijk om te melden dat het de afgelopen maanden heel 
erg druk was voor het personeel. Ik dacht weleens: ei-
genlijk kan dit zo niet langer. We zijn een kleine organi-
satie die veel doet. Dat is leuk, maar soms gaat dat ten 
koste van de organisatie.”

“Wat ook veel van mijn tijd en aandacht vraagt, is de 
samenwerking met onze nieuwe horecapartner. We had-
den eerst een groot cateringbedrijf dat de volledige 
catering deed: de bar en bij verhuringen ook de hapjes, 
drankjes en diners. Sinds september werken we met een 
eenmansbedrijf, een biologisch-vegetarische cateraar. 
We zien dat het erg veel voor hem is, zo’n heel theater. 
Toch hebben we hiervoor gekozen, omdat we willen dat 
ook onze catering de identiteit van Theater aan het Spui 
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Saartje Oldenburg

“Alles waar onderwijs te maken heeft met theater, 
dáár hou ik me mee bezig.” Aan het woord is Saartje 
Oldenburg, die sinds vier jaar verantwoordelijk is voor 
de educatieve activiteiten van Theater aan het Spui. 
Kern van haar taak ligt bij jeugd en jongeren. Ze heeft 
daarom vooral te maken met onderwijs, zoals het bezoe-
ken van scholen of ontwikkelen van leerlijnen. Haar 
doel: de betrokkenheid van mensen bij het theater ver-
groten, en daardoor ook moeilijke voorstellingen toe-
gankelijk maken. 

Wat kinderen en jongeren aan theateronderwijs hebben? 
Dat weet Saartje als geen ander. “Ze krijgen een andere 
ervaring dan in normale taal- en rekenlessen. Daarmee 
worden talenten als creativiteit en meningsvorming aan-
gesproken. Zo worden ze uiteindelijk rijkere mensen die 
meer openstaan voor vreemde dingen.”

Saartje wil daarom graag de band met het primair onder-
wijs intensiever maken, want jong geleerd is oud gedaan. 
“Ik zou het zo leuk vinden als kinderen hier binnenlopen 
als kleuter en dat in groep acht nog steeds doen.” Maar 
ook middelbare scholieren hebben haar aandacht. 
“Tweedejaarsleerlingen van het Haags Montessori 
Lyceum gaan naar tien voorstellingen in het seizoen en 
zien dus ontzettend veel. Maar we spreken ook hun crea-
tieve proces aan en laten hen zelf theater maken.”

De Toneelalliantie speelt een belangrijke rol in het werk 
van Saartje. “Samen met NTjong, de Koninklijke Schouw-
burg en Theater Dakota organiseren we docentenbijeen-
komsten. Daarin spreken we leraren, zodat we vraagge-
richt kunnen werken. Ook pakken we gezamenlijk aanvra-
gen op, zoals om invulling te geven aan een projectweek.

Samen kom je tot een mooier, rijker product dan wanneer 
je alles in je eentje zou doen. Dat vind ik heel waardevol.” 

S. Oldenburg
Medewerkster educatie

TJE

SAAR
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Saartje Oldenburg
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Saartje Oldenburg

Een lastig punt blijft de hoeveelheid werk die Saartje in 
haar eentje moet verzetten. “Ik kom altijd in de knel met 
mijn tijd.” Ze droomt daarom stilletjes van een eigen 
medewerker voor de praktische zaken, zodat zij zich 
meer kan richten op de inhoud. Dat moet ook wel, wil 
het theater de educatietak écht goed doorontwikkelen, 
zoals het digitaliseren van lesmateriaal. “Ik word nu 
geregeerd door de waan van de dag. Zo ben ik met alle-
maal stomme dingen bezig waar ik niet mee bezig wil 
zijn. Iedere keer die locaties regelen voor educatie: man, 
ik word er helemaal gek van!” 

 ∙ Hoogtepunt van 2013

“We werken samen met scholen aan leerlijnen. Middel-
bare scholieren krijgen allemaal vier weken kunstedu-
catie in Den Haag, en in ons geval theaterles. Het hoogte-
punt van 2013 is dat we hiervoor werken met een groep 
leerlingen van de Johan de Witt Scholengroep die al vier 
jaar is meegegroeid en die echt door wil met theater. Het 
was een investering om dit voor elkaar te krijgen. De 
leerlingen waar we mee werken zijn niet het reguliere 
theaterpubliek, maar wonen vooral in achterstandsbuur-
ten als de Schilderswijk. Onze leslijn richt zich op vmbo, 
en we zien dat kinderen door die lessen een andere kijk 
krijgen op theater en vervolgens vrijwillig willen mee-
doen aan de theatergroep.”

“Een ander hoogtepunt is de start binnen de Toneel-
alliantie van NTjong, een onderdeel van het Nationaal 
Toneel en voor ons een leuke partner om mee samen te 
werken. Het was een grote wens van mij om meer te 
doen voor het primair onderwijs, NTjong maakt voor-
stellingen en educatieve projecten voor kinderen tot 
vijftien jaar. Het moet zich nog ontwikkelen, maar sa-
men gaan we bijvoorbeeld een leerlijn voor het primaire 
onderwijs ontwikkelen.” 

“DOOR 
THEATER 
WORDEN 

LEERLINGEN 
RIJKERE 
MENSEN” 
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Saartje Oldenburg

“Bovendien zijn de Kindertoneelkijkers een groot succes. 
In 2012 zijn we gestart met één deelnemer, en nu zijn er al 
vijftien. Daarnaast waren de jeugdvoorstellingen succes-
vol, want die verkopen vrijwel allemaal uit. En als laatste 
pakt de samenwerking met het Haags Theaterhuis goed 
uit. Volwassenen kunnen via het theaterhuis een theater-
cursus volgen in Theater aan het Spui. Dit geeft een heel 
leuk volwassen publiek dat we niet eerder bereikten. 
Spelers van amateurtoneel komen vrijwel nooit naar thea-
ter toe, want onbekend maakt onbemind. Maar als we 
deze mensen op slinkse wijze naar binnen weten te lok-
ken, dan zijn zij vrijwel allemaal enthousiast.”

 ∙ Dieptepunt van 2013

“We hadden eerst het Koorenhuis als schakelfunctie 
tussen scholen en culturele instellingen, maar dat is 
drastisch gereorganiseerd. Instellingen moeten nu di-
rect contact onderhouden met scholen. Dat is heel in-
tensief, zeker als je in je eentje bent zoals ik. Ik bel dus 
nu allemaal scholen, want ik ben aangewezen op per-
soonlijk contact met docenten om mijn aanbod in de 
markt te zetten. Heel veel werk, dat gelukkig wel goede 
contacten met veel docenten oplevert. Dat werkt uitein-
delijk in ons voordeel.” 

 ∙ Vooruitzicht voor 2014

“Ik kijk erg uit naar de ontwikkeling van de leerlijn voor 
het primair onderwijs, want daar is voor ons nog veel te 
halen. Ook wil ik de Kindertoneelkijkers en onze activi-
teiten op zondag na de voorstelling verder uitbouwen. 
Persoonlijk heb ik als doel om samen met Wilma meer 
te doen met arrangementen voor bedrijven. We geven 
hun dan een voorstelling met een borrel, maar bieden 
ook ruimte voor training. Een stagiaire gaat voor ons 
onderzoeken wat hier de mogelijkheden zijn.”
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Saartje Oldenburg
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Saartje Oldenburg
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RESULTAAT
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Activiteiten en bezoekers

Reguliere voorstellingen

Paradevoorstellingen

Festivaldagen

Culturele verhuur

Overige verhuur

Volwasseneducatie

Jongereneducatie vrijetijd

Schoolvoorstelling primair

Schoolvoorstelling voortgezet

Lessen primair onderwijs

Lessen voortgezet onderwijs 

Reguliere voorstellingen

Paradevoorstellingen

Festivaldagen

Culturele verhuur

Overige verhuur

Volwasseneducatie

Jongereneducatie vrijetijd

Schoolvoorstelling primair

Schoolvoorstelling voortgezet

Lessen primair onderwijs

Lessen voortgezet onderwijs 

Aantal
bezoekers

Aantal
bezoekers

239

147

31
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14

75

5

13

6

18

152

256

128

27

51

61

127

17

27

27

11

132

747

Aantal activiteiten in 2012 Aantal activiteiten in 2013

Totaal aantal activiteiten 864

24.238

4.726

16.248

10.284

3.932

3.104

97

2.050

1.462

709

3.502

28.175

4.630

15.638

9.393

11.943

3.660

444

3.740

4.457

659

3.029

70.352 Totaal aantal activiteiten 85.768
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Som der baten

∙ Directe opbrengsten

 Publieksinkomsten

 Overige inkomsten

∙ Indirecte opbrengsten

 Diverse inkomsten

 Totaal opbrengsten

∙ Subsidies en bijdragen

 Gemeente Den Haag; meerjaren beleidsplan

 Gemeente Den Haag; projectsubsidies

 Overige subsidies en bijdragen van Fondsen

 Totaal subsidies en bijdragen

∙ Directe opbrengsten

 Publieksinkomsten

 Overige inkomsten

∙ Indirecte opbrengsten

 Diverse inkomsten

 Totaal opbrengsten

∙ Subsidies en bijdragen

 Gemeente Den Haag; meerjaren beleidsplan

 Gemeente Den Haag; projectsubsidies

 Overige subsidies en bijdragen van Fondsen

 Totaal subsidies en bijdragen

191

220

53

464

1.280

22

66

1.368

180

262

56
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1.319

61

51

1.431

Baten

SOM DER BATEN SOM DER BATEN1.832 1.928
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Na opschoning van bijzondere baten en lasten, integratie van eigen 
produkties en exclusief theaterhuur en subsidiecomponent 'huur'.
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Som der lasten

∙ Beheerlasten

 Personeelskosten

 Materiële kosten

 Totaal beheerlasten

∙ Activiteiten

 Personeelskosten

 

 Materiële kosten: programmering

 Materiële kosten: overige kosten

 Materiële kosten: eigen producties

 Totaal activiteiten

∙ Beheerlasten

 Personeelskosten

 Materiële kosten

 Totaal beheerlasten

∙ Activiteiten

 Personeelskosten

 

 Materiële kosten: programmering

 Materiële kosten: overige kosten

 Materiële kosten: eigen producties

 Totaal activiteiten

332
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557

269

140
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1.057
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Lasten
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Resultaat 2013

€ 1.832.000

€ 1.750.000

€ 82.000

€ 1.928.000

€ 1.772.000

€ 156.000
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Inleiding
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