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Reportage Theatergroep Wunderbaum

In ‘We doen het wel zelf’ toont Wunderbaum ondernemende burgers op
gebieden waar de overheid zich terugtrekt. „Ik verlang ernaar dat we niet
meer alleen met onszelf bezig zijn.”

Door

HERIEN WENSINK (HTTP://ZOEKEN.NRC.NL/?

Q=HERIEN%20WENSINK&AUTHORS=HERIEN%20WENSINK&SORT=DATE)

3 SEPTEMBER 2015

Wunderbaum

Actietheater over zorgen
voor elkaar
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D esiree van Geel is 32 en woont begeleid zelfstandig in De Bilt. Zij opent de
voorstelling We doen het wel zelf van Wunderbaum met een monoloog over wat ze
allemaal zelf kan. Ze kan haar was op kleur sorteren. Zichzelf goed voorstellen aan

mensen die ze nog niet kent. Mascara opdoen voor de spiegel. Maar Desiree heeft een
verstandelijke beperking, dus er is ook veel wat zij níét kan. Ze kan niet op zichzelf wonen. Elke
avond na de voorstelling moet ze worden thuisgebracht.

Desiree staat symbool voor de groep mensen die stilaan slachtoffer wordt van de
participatiemaatschappij. De overheid trekt zich steeds verder terug, bijvoorbeeld op het gebied
van de zorg, en vraagt burgers om meer eigen inzet en initiatief. Theatercollectief Wunderbaum
reageert daarop We doen het wel zelf. „De eerste vraag toen we begonnen”, zegt
actrice/theatermaker Marleen Scholten, „was: wie zijn dan die ‘we’? Van wie mag je verwachten
dat ze hun problemen zelf oplossen, en van wie niet? Wie kan er voor zichzelf zorgen, en wie
niet? Wie valt er bij zo’n terugtrekkende beweging van de overheid tussen wal en schip?”

De theatergroep, die naast Scholten bestaat uit Walter Bart, Maartje Remmers, Matijs Jansen, en
Wine Dierickx (zij is niet te zien in deze voorstelling), ging op zoek naar ondernemende burgers
en nieuwe initiatieven op gebieden waar de overheid zich terugtrekt. En die waren er
„ontzettend veel”, aldus Bart. Het gezelschap, dat de voorstelling deze zomer al speelde op de
festivals Oerol op Terschelling en Boulevard in Den Bosch, organiseerde ontmoetingsavonden,
op basis waarvan ze deelnemers voor de voorstelling selecteerden; een stuk of vijftien op
Terschelling, en zelfs 35 in Den Bosch. Nu hebben ze hun research verplaatst naar Rotterdam,
en straks volgen Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Gent. De initiatieven die de makers
aantreffen variëren van puur altruïsme, zoals het thuis opvangen van asielzoekers, tot slimme
liberale verdienmodellen als Über en Airbnb.

Walter Bart: „Heel interessant aan dit project vind ik dat de initiatieven zo uiteenlopen, van
heel links naar behoorlijk rechts. Ik kan ook niet altijd zeggen of ik het ermee eens ben of niet.
Kijk, zelf een bibliotheek beginnen, of thuis vluchtelingen opvangen terwijl de politie elke dag
een inval doet: dat vind ik mooi en goed. Maar veel ingewikkelder wordt het bij een initiatief als
Waaks, waarbij de politie hondenbezitters vraag om extra op te letten bij verdacht gedrag.”

“ Initiatieven van burgers lopen uiteen van links naar rechts, en van
heel sociaal naar liberaal ”

Want wat is dan verdacht, vult Scholten aan: een bestelbusje, een allochtone jongen met een
rugzak die ergens lang staat? „Wie op die manier gaat kijken en denken, zet de deur wagenwijd
open voor paranoia en xenofobie. Dat staat recht tegenover het idee dat er juist meer sociale
cohesie nodig is. Ik verlang ernaar dat we niet meer alleen maar onverschillig zijn, alleen met
onszelf bezig. Maar hoe ver gaat dat? Stel, je hoort een kind gillen in een huis, bel je dan direct
de politie?”

Misschien wel de meest opvallende ontdekking van hun research was dat de initiatieven die ze
aantroffen zowel heel sociaal als ronduit asociaal bleken te zijn. Scholten: „Je hebt mensen,
zoals de vele mantelzorgers die we ontmoeten, die beter voor anderen gaan zorgen of voor de
buurt. Daar zagen we positieve daadkracht en energie. Maar je hebt ook hoogopgeleide, rijke,
onafhankelijke types, die een terugtrekkende overheid puur als kans zien om het voor zichzelf
nog beter te regelen.”

Om die tendens te symboliseren voegden de makers aan de voorstelling een tekst van de
rechtse denker Ayn Rand toe, uit Atlas Shrugged. Bart en Scholten spelen in die scène een
keihard liberaal liefdeskoppel, waarvan zowel de man als de vrouw verklaart uitsluitend te
vallen voor de kracht en de zelfstandigheid van de ander. Alle altruïsme is een leugen, je kan
niets voor een ander doen, en als je het zou proberen, zou dat zwak en onaantrekkelijk zijn, dat
idee. Scholten: „Rand schrijft dat mensen die zwak zijn geen liefde kunnen verdienen, laat
staan geld.”

Bart: „Ze zegt ook: werk is de enige maat van menselijke waarde. Je bent waard wat je oplevert.
En soms denk ik dat ook wel, dat je werk bepaalt wie je bent.”
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Scholten: „Daar zit natuurlijk iets aantrekkelijks in: ik bepaal het zelf, ik doe het op eigen
kracht. Maar aan de andere kant is daar Desiree. Wat is zij waard, binnen zulk gedachtegoed? En
wie ontfermt zich over haar als het ieder voor zich wordt?”

Punkroadshow

In een losse aaneenschakeling van scènes waarin allerlei vrijwilligers participeren, en
afgewisseld met Nederlandse protestsongs geschreven door Jens Bouttery, komen in een
woeste punkroadshow zo alle kanten, de mooie en de mindere, van de participatiesamenleving
voorbij.

We doen het wel zelf werd gemaakt in het kader van meerjarenproject The New Forest, waarin
Wunderbaum probeert alternatieven te vinden voor de huidige maatschappij. Daarin werkt het
gezelschap samen met wetenschappers, filosofen, onderzoekers, sociologen,
projectontwikkelaars, architecten en vrijwilligers aan voorstellingen die andere vormen van
samenleven onderzoeken. Dat leverde onder meer voorstellingen op over de democratie (De
komst van Xia), het zorgstelsel (Hospital) en de grenzen van de wet (De Wet).

Dit voorjaar maakte de groep Unser Dorf soll schöner werden, bij de Münchner Kammerspiele. In
september gaat daarnaast Helpdesk in première. Bart: „Helpdesk is geïnspireerd op een Indiase
helpdesk waar je naar toe kan bellen met zo ongeveer elke vraag. De tragiek van de
helpdeskmedewerker is dat ze zich zoveel identiteiten moet aanmeten dat ze zelf bijna virtueel
wordt.” De komende weken zijn alle drie de voorstellingen in Nederland te zien, soms
geclusterd tot een festival.

In 2016 wordt het project afgesloten met een film, die in première gaat op het International
Film Festival in Rotterdam. De acteurs spelen daarin dat ze zijn gestopt met theatermaken om
daadwerkelijk de wereld te gaan veranderen. Scholten: „De voorstellingen binnen The New
Forest begeven zich op het snijvlak van fictie, journalistiek en community art. Daarbij lopen we
steeds tegen de vraag aan: wat kunnen wij, met onze voorstellingen, betekenen? Zou het niet
beter zijn om écht te gaan helpen en vrijwilliger of mantelzorger te worden? Dat onderzoeken
we in die film.”

De uitkomst van dat onderzoek moet uit de film blijken. Maar fictie blijft hun roeping. Scholten:
„Als bij een voorstelling de fictie er te bekaaid vanaf kwam, waren we daar zelf het minst
tevreden over, en vonden we de voorstelling ook minder geslaagd.” Bart: „Hospital
bijvoorbeeld is echt mislukt. Het was razend nuttige research, maar het heeft een slechte
voorstelling opgeleverd. En ons eerste doel is toch wel: goeie voorstellingen maken.”

Scholten: „Ons terrein is dat van de verbeelding. Want fictie kan de werkelijkheid soms
scherper tonen dan die werkelijkheid zelf.”

DEBAT OVER DE INTRINSIEKE WAARDE VAN KUNST

Wunderbaum treedt met voorstellingen, die stevig geworteld zijn in steden en wijken en ontstaan in

samenwerking met lokale initiatieven en vrijwilligers, buiten de traditionele kaders van de kunst.

Ook andere theatermakers, zoals Anouk Nuyens en Marjolijn van Heemstra, gebruiken een journalistieke

aanpak om tot maatschappelijk relevante voorstellingen over actuele politieke vraagstukken te komen.

Het Nederlands Theaterfestival besteedt aandacht aan deze en andere ontwikkelingen in de podiumkunst

met een debat, mede georganiseerd door Frascati, De Brakke Grond, NRC Handelsblad en de Boekman

Stichting.

In het eerste van vier debatten, op 7 september, praten Bas Heijne, Eric de Vroedt en Pascal Gielen over de

intrinsieke waarde van kunst en de rol van kunst in de maatschappij.

Inl: tf.nl; frascatitheater.nl

ZIJ DOEN HET ZELF

Deze burgerinitiatieven in Rotterdam krijgen een rol in de voorstelling:

Leeszaal Rotterdam West:
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Omdat in Rotterdam in hoog tempo bibliotheken verdwenen, begon een groep bevlogen bewoners van

Rotterdam West de Leeszaal: een publieke voorziening waar je boeken kunt halen en brengen en kranten

kunt lezen in het Nederlands, Chinees, Turks. De collectie bestaat uit 7000 titels, terugbrengen hoeft niet.

Inl: leeszaalrotterdamwest.nl

Wij Delfshaven

Wij Delfshaven is een netwerk van samenwerkende bewonersinitiatieven, opgericht als reactie op het

verdwijnen van deelgemeentes in Rotterdam . ‘Wij’ wil de macht van burgerkracht versterken en een stem

geven. De organisatie zoekt naar nieuwe vormen van directe democratie.

Inl: wijdelfshaven.nl

Luchtsingel

De Luchtsingel verbindt Rotterdam Noord met het centrum en brengt nieuw leven in een vergeten gebied

met een brug, een dakakker, een evenemententerrein op de Hofbogen en een park. Boven op het

Schieblock is het eerste grote oogstbare dak in Nederland gerealiseerd: de Dakakker, waar groenten en

fruit worden verbouwd en bijen worden gehouden.

Inl: luchtsingel.org

‘We doen het wel zelf’ is op 5 en 6/9 te zien op het Do It Yourself-weekend in Rotterdam. Vanaf 22/9 zijn de

drie laatste voorstellingen van Wunderbaum te zien in de Stadsschouwburg Amsterdam. Inl:

wunderbaum.nl

Een versie van dit artikel verscheen op donderdag 3 september 2015 in NRC Handelsblad.
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‘Je moet je leven nu echt eens gaan veranderen!’
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Wunderbaum gaat op zoek naar nieuwe orde
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