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 1 Wanneer dacht je: ik word danseres en niets anders?
‘Toen ik de film Mary Poppins zag in de bioscoop. Al die dansende mensen op dat 
scherm vond ik zo magisch. Ik wist: ik ga ook dansen, dit is wat ik wil doen. Als 
kind was ik bijdehand en ondernemend, dus ik ging er ook voor. Ik heb gelijk uitge-

zocht wat de beste school was. De volgende dag al klopte ik aan bij de dansacademie van 
Nel Roos, een instituut. Ik had geen idee dat je auditie moest doen, dus ik belde gewoon 
aan en zei: ik wil balletdanseres worden. Heel direct. Ik mocht binnen komen en moest 
wat oefeningen doen, een beetje de voeten strekken en de benen omhoog. En toen zei 
ze: “Je mag hier beginnen.”’

 2 Je sprong er meteen uit.
‘Blijkbaar. Ik mocht ook direct de vooropleiding doen. Mijn ouders zeiden: “Wat is 
dit voor raars? Ze moet naar een gewone school!” Toen zijn ze van de academie gaan 
praten met mijn ouders en uiteindelijk mocht het wel. Ik ben best laat met ballet 

begonnen, ik was elf terwijl de meeste dansers beginnen op hun achtste.’
 

 3 Je hebt nooit bij het Nationale Ballet gedanst. Jammer?
‘Ik had wel talent, maar blonk niet per se uit. Ik kan hard werken, heb ik altijd ge-
kund, maar ik was niet goed genoeg voor het Nationale Ballet. Wel qua skills, maar 
niet qua lichaamsbouw. Ik was wel dun genoeg, maar had te brede schouders.’

 4 Hoe kwam je op het idee van een eigen academie?
‘Het is puur toeval dat ik een eigen bedrijf ben begonnen. Ik was halverwege de 
twintig, gestopt met dansen en wilde eigenlijk iets met film doen. Ik kreeg ook 
rollen aangeboden, maar toen ik een keer in between jobs was ben ik dansles gaan 

geven om toch wat geld te verdienen. Ik heb in Amsterdam een zaaltje gehuurd en het 
was meteen een groot succes. Er waren in Amsterdam al heel veel dansscholen, maar ik 
kwam met iets totaal nieuws. Ik combineerde namelijk jazz met ballet. Op een gegeven 
moment belde regisseur Bob Rooyens, toen dé regisseur in televisieland, met de vraag of 
ik iets wilde doen voor tv, de Miniplaybackshow. Dat vond ik geweldig. Het zorgde voor 
aandacht, want het was een enorme hit op tv. Daarna heb ik nog veel meer shows gedaan, 
zoals de André van Duin Show. Omdat ik voor die tv-producties vaak geen goede dansers 
kon vinden, ben ik in de jaren tachtig mijn eigen dansacademie begonnen.’

 5 En dat was direct een groot succes?
‘Ik begon met zo’n drie- tot vierhonderd leerlingen. Ik was de eerste in Nederland 
die een allround opleiding aanbood, dus dat was wel aantrekkelijk voor dansers. In 
1990 werden we erkend door het ministerie van Onderwijs en zijn we doorgegaan 

als particuliere opleiding. En dan is het vechten hè... We kregen geen particuliere finan-
ciële bijdragen want ik wilde heel laagdrempelig zijn. Joop van den Ende, die ik kende uit 
de televisiewereld, heeft me de eerste jaren financieel geholpen anders had ik de opleiding 
niet eens kunnen starten. Dus ik heb aan hem heel veel te danken. Maar de gesettelde 
dansscholen waren helemaal niet blij met me, die vonden mij heel commercieel. In 2002 
werden we uiteindelijk bekostigd door de staat en in 2005 zijn we uitgebreid met een 
mbo-opleiding. Nu heb ik in totaal zo’n duizend leerlingen in zowel Amsterdam als 
Groningen.’

Ze haalde mede So You Think You 
Can danCe naar nederland, 
STond aan de wieg van de 
miniplaYbaCkShow en heel veel 

bekende dansers komen uit 

haar stal. Choreograaf luCia 
marThaS over haar danSimperium: 
‘ik heb de grooTSTe naam in 
nederland en verdien heT minST. 
daT had beTer gekund’

Tekst Martine Bruynooge en Eva Dusch  
Fotografie Paul Bakker

‘Ik had mijn dans-
opleiding niet kunnen 
beginnen zonder Joop 
van den Ende’
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 6 Je hebt So you Think You Can Dance naar Nederland gehaald, in die 
zin dat je RTL hebt getipt. Vind je zulke dansprogramma’s een 
goede manier voor dansers om door te breken?
‘Oh nee, helemaal niet! Het kan een goede ervaring zijn als je goed weet waar je aan 

begint. Het gaat niet alleen om wie de beste danser is maar ook om wie het beste in het 
programma past. Als je een smeuïg verhaal hebt is dat aantrekkelijk voor tv en heb je een 
streepje voor. Het blijft een wedstrijd en een tv-programma en dat moet je wel in je ach-
terhoofd houden. Je moet het écht aankunnen, want het kan je ook emotioneel breken.’

 7 Je academie wordt gezien als een autoriteit op dansgebied. Kun 
je je voorstellen dat mensen bloednerveus zijn om hier auditie te 
doen?
‘Ja, zeker! Maar ik zie mezelf gewoon als Lucia, een gewoon mens en soms besef 

ik niet hoeveel invloed ik op mensen kan hebben. Dat merkte ik pas toen ik een keer iets 
zei en iemand daarom begon te huilen. Ik heb moeten leren dat ik mensen kan maken 
en breken. Maar sinds ik kinderen heb ben ik milder geworden. Dat probeer ik mijn do-
centen ook mee te geven: kijk uit met wat je zegt en hoe je het zegt. Met positiviteit en 
eerlijkheid bereik je veel meer. Mensen die eerlijk zijn worden als streng gezien, terwijl 
je dan eigenlijk heel aardig bent. Waarom zou je iemand leugens vertellen? Daar kun je 
niets mee. Ik kan heel goed vertellen dat iemand niet goed is. Dat is niet zielig, daar heeft 
diegene uiteindelijk veel meer aan.’

 8 Als algemeen directeur sta je aan de top van je bedrijf. Wat voor 
werkgever ben je?
‘Ik kan een heel dominante baas zijn, dan duld ik geen tegenspraak. Ik ben geen 
ijzige vrouw, maar ik vind wel dat je als leider leiding moet geven. En dan kun je 

niet altijd alles met de mantel der liefde bedekken. Dat doe ik wel eens, maar dan kom je 
uiteindelijk jezelf weer tegen. Ik had hier een medewerker van wie we het contract niet 
wilden verlengen. Om hem tegemoet te komen, heb ik hem nog een paar weken extra in 
dienst gehouden, als overbrugging naar een eventuele nieuwe baan. Bleek hij een advo-
caat te hebben ingeschakeld omdat hij dat zag als een nieuw contract. Daar heb ik wel van 
geleerd. Nooit voor een ander aardig zijn als je er zelf niets aan hebt. Dat is lastig, want ik 
kan wel goed de baas spelen maar ik wil ook graag dat iedereen het naar z’n zin heeft.’

  9   Valt er in deze wereld een beetje goed geld te verdienen?
‘Geld interesseert me echt geen bal, anders was ik allang rijk geweest. Ik ben dus 
ook niet rijk, maar heb het wel beter dan modaal. We krijgen als opleiding geld uit 
de schatkist, maar dat is wel te weinig. We hebben in totaal maar honderd gesubsi-

dieerde plaatsen voor studenten in Amsterdam en Groningen samen. Daarnaast hebben 
we een fonds waar stagegelden ingaan. Als het uiteindelijk maar weer bij de studenten 
terechtkomt. Maar ik ben Lucia Marthas en ik doe ook commerciële dingen. Met een tv-
showtje verdien je weliswaar een paar duizend euro, maar in de dans verdien je niet zoals 
veel ondernemers in andere branches. Als directeur van een opleiding heb ik een normaal 
salaris, maar met mijn reputatie is dat eigenlijk raar. Ik ben in Nederland een grote naam 
die niks verdient.’

 10 Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?
‘Ik heb geen gemiddelde werkdagen. Hoewel, maandagen zijn redelijk het-
zelfde. Die dag zit vol teamvergaderingen, commissievergaderingen en direc-
tieoverleg. Komende donderdag wordt trouwens een leuke dag, met overleg 

over Kinderen voor Kinderen bij de VARA en tussendoor even naar 
de tandarts, want die zit toevallig ook in Hilversum. En daarna 
door naar de AVRO, overleggen over het internationale Junior 
Songfestival. Vervolgens ga ik terug naar Amsterdam om beleids-
stukken af te maken – moet ook gebeuren als je een school hebt 
– en te repeteren voor het concert van Danny de Munk.’

 11Hoe vol is je agenda?.
‘Vol. Ik werk dagelijks van half acht ’s ochtends tot 
half tien ’s avonds. Meestal ook in het weekend. Dat 
hoort erbij want ik doe ook castings en andere klus-

sen. Mijn personal assistent houdt mijn agenda bij. Ik heb echt 
iemand nodig die mij ’s ochtend belt en de planning met me 
doorneemt, want ik wil nog tijd vrijhouden voor mijn gezin en 
nieuwe dingen blijven ontwikkelen. Zij neemt me veel werk uit 
handen zodat dat ook kan.’

 12 Hoe zorg je dat je niet overwerkt raakt?
‘Ik vind het heerlijk om met mijn gezin te gaan skiën 
in Zwitserland, waar we een huisje hebben. Zonva-
kanties vind ik verschrikkelijk. Ik hou van de sauna, 

ik ga er om de dag in want ik heb er eentje thuis. En al moet ik 
nog zo vroeg opstaan, ik ga elke ochtend een half uur in bad. Ik 
neem dan alvast de dag even door en praat met mijn kinderen.’

 13  Leef je gezond?
‘Niet supergezond. Ik drink geen druppel alcohol, 
want dan stort ik in. Ik rook niet meer en ik weiger 
rotzooi te eten. Dat gebeurt nogal eens als we in de 

studio zitten, maar dan haal ik sushi. Of ik eet buiten de deur.’

 14  Wat vind je het leukst aan ondernemen?
‘Vernieuwen, ik ben een heel positief mens. We zit-
ten in een hele moeilijke tijd en dat prikkelt mij. We 
worden allemaal weer even wakker geschud wor-

den. Dus dan moet je iets nieuws bedenken en niet bij de pakken 
neer gaan zitten. Zo bedacht ik dit jaar dat er maar eens een 
kledinglijn onder mijn naam moet komen: Martha’s Dancewear. 
Komt volgend jaar op de markt. Het voordeel van directeur zijn 
is dat je jezelf kunt uitroosteren. Dan ga ik bijvoorbeeld twee 
uur de stad in, even winkelen of met mijn kinderen op pad. Zij 
hebben daar ook profijt van. Weet je wat ik trouwens belachelijk 
vind? Het gezeur van al die kunstenaars die maar op subsidies 
lopen te leunen.’

‘Onlangs heb ik 
mijn naam als 

merk gedeponeerd. 
Nu is het Lucia-

tijd, haha’

94
      JA

C
K

Ie
      Ja

C
k

ieo
n

lin
e.n

l 
20

13#
5

6

• 

Zeg je in Ne-

derland dans, 

dan zeg je 

Lucia Marthas. 

Na jaren zelf 

te hebben ge-

danst zette de 

choreografe in 

de jaren tachtig 

haar eigen 

dansacademie 

op die al snel 

een autoriteit 

op dansgebied 

werd. Inmiddels 

heeft de oplei-

ding verschil-

lende locaties 

in Amsterdam 

en Groningen 

en leidt ze zo’n 

duizend dan-

sers per jaar 

op, waarvan 

velen suc-

cesvol hun weg 

vinden in de 

entertainment-

industrie. Daar-

naast is ze het 

brein achter de 

dansoptredens 

bij het Junior 

Songfestival en 

Kinderen voor 

Kinderen. 



96
      JA

C
K

Ie
      Ja

C
k

ieo
n

lin
e.n

l 
20

13#
5

6

people topwijf

 19 Als je opnieuw mocht beginnen, wat zou je 
dan anders doen?
‘Ik zou wel zakelijker willen zijn, zodat ik meer geld op 
de bank had, haha. Ik ben heel makkelijk geweest en heb 

alles in de school gestoken. Ik heb er geen spijt van maar ik ben nu wel 
op een punt gekomen dat ik het mooi vind geweest. Nu ben ik aan de 
beurt. Zo heb ik onlangs mijn naam als merknaam gedeponeerd. Nu 
is het Lucia-tijd, haha.’

 20 Wat hoop je na te laten in de danswereld?
‘Ik ben nog lang niet van plan te stoppen hoor! Ik ga zeker 
door tot ik een jaar of zeventig ben. Maar ik ben wel een 
strateeg en nu al bezig met methodes en opleidingen die 

we kunnen blijven toepassen. Ik wil dat onze dansers goed en breed 
worden opgeleid, vooral ook cognitief, anders val je na je danscarrière 
in een diep gat. Ik ken heel veel gefrustreerde dansers die totaal geen 
ondernemer- of leiderschap hebben geleerd. Die zijn op hun veertigste 
uitgedanst en kunnen daarna niks meer. Ik wil dat mijn studenten dit 
meekrijgen en dat mijn docenten dit weten over te dragen.’

 21 Wat is je tip om net zo’n topwijf te worden 
zoals jij?
‘Je moet passie hebben, er helemaal voor gaan en je voor-
al niet laten beïnvloeden door anderen. En weet: hoge  

bomen vangen veel wind, dus daar moet je rekening mee houden. 
Sommige mensen vinden mij hekserig, want ik heb een harde stem en 
ben energiek. Ook al kennen ze mij helemaal niet. Ik kan daar wel eens 
van wakker liggen hoor. Mensen denken dat als je een bepaalde status 
hebt bereikt je geen gevoel meer hebt, maar dat is niet zo.’ 

 15  Zeur jij zelf ook wel eens als directeur? 
‘Ik zeur als mensen niet doen wat ze moeten doen of 
hun afspraken niet nakomen, want ik heb een hekel 
aan luie mensen. Ik verwacht niet dat iedereen even 

hard werkt als ik, maar ik verwacht wel dat ze zich honderd procent 
inzetten. Niet piepen, en zo wel dan doe je dat maar buiten de deur. 
En ik hou ervan als mensen met mij in conflict durven gaan, niet 
bang voor me zijn.’

 16  Wat vind je het minst leuk aan ‘de baas’ 
zijn?
‘De grote verantwoordelijkheid die ik voor ande-
ren draag vind ik heftig. Het is best zwaar om Lucia 

Marthas te zijn. Soms denk ik: deed ik dit werk maar onder een 
andere naam. Door mijn naam verwachten mensen altijd iets van 
me, bijvoorbeeld dat je altijd betaalt. Nu kan ik gelukkig iedereen 
inderdaad betalen, maar vroeger was dat niet altijd zo. Als Joop 
me destijds niet had geholpen zou ik nu niet meer bestaan.’

 17 Als je zakelijke besluiten moet nemen, 
volg je dan je gevoel of ga je rationeel te 
werk?
‘Ik kan bij veel mensen aankloppen voor tips, zo kan 

ik Joop altijd bellen als het nodig is. En ik heb een geweldig team 
achter me staan. Maar ik ben ook een gevoelsmens. Mijn kle-
dinglijn heb ik ook op gevoel gedaan. Het kan goed of slecht 
uitpakken, maar dan heb ik het ten minste wel geprobeerd. Ik 
kan heel makkelijk mijn verlies nemen.’

 18 Waar droom je nog van?
‘Een nieuwe school waar iedereen bij elkaar zit, 
met een eigen theater waar jonge mensen voorstel-
lingen kunnen geven. De mensen hier op school 

maken zulke mooie producties. We zijn nu bezig met het kijken 
naar verschillende locaties. Daarnaast ik wil in Zwitserland een 
trainingskamp beginnen en in Duitsland nog een school op-
richten. Plannen genoeg!’

‘Al moet ik nog zo 
vroeg opstaan, ik ga 
elke ochtend in bad’


