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Theater

AdelheidRoosenplukte
bewoners uit volkswijken
omzede oversteek te
latenmakennaar de
schouwburgen.Vanaf
zondag zijn ze te zien inhet
stukDantons dood.
DoorNellWesterlaken

Z
e heten Dirk-Jan, Fatima,
Fouad, Alex, Germaine,
Hanny, Luciana, Mustafa,
Ivanka,Saskia,Patrick,Rudy,
Mohammed of Zorida. Ze

zijn metselaar, huisvrouw, horeca-on-
dernemer, dj, schoonmaakster, werk-
loze, winkelbediende of kunstenaar,
een enkeling belandde weleens in de
marge. In hun verscheidenheid vor-
menzehet volk.

Vanaf zondag staan ze met Toneel-
groep Amsterdam op enkele van de
meestprestigieuzepodiavanhet land,
om te beginnen in de Amsterdamse
Stadsschouwburg.Evenmaar,alszich-
zelf.TheatermaaksterAdelheidRoosen
pluktehonderdenbewonersuitvolks-
wijken om ze, wat ze noemt, de over-
steek te laten maken naar de schouw-
burgen, die bastions van high culture.
Het volk hoeft op het toneel niets an-

ders tedoendanzichzelf teblijven. Ze
dragenhuneigenkleren, spelenniets,
zeaccentuerenmethunaanwezigheid
enkelescènes inhetstukDantonsdood
vanGeorgeBüchner,datspeelt tijdens
deFranseRevolutie,deeerstegrotere-
volutie vanhetvolk.

Hetisdonderdagavond,hetvolkvan
Adelheid meldt zich bij de artiesten-
ingang van de Amsterdamse Stads-

schouwburg.Repetitie.Zekomenmet
een busje, met de tram of op de fiets.
‘Hè, lieverd, jijdruiptonsallemaalnat’,
roept een Arabisch uitziende man
tegen een oudere deelnemer die bin-
nenkomtinregenpak.Deomhelzingis
er niet minder hartelijk om. Er wordt
gezoend, gelachen, armen om schou-
ders geslagen. Even later staat de vro-
lijke meute in een oefenruimte een
wandeling over het toneel te repete-

ren.Sari’snaastspijkerbroeken,hoofd-
doekennaasthardrockshirts.Demees-
tenhebbennooiteenschouwburgvan
binnengezien.

Roosen ronselde de deelnemers via
het netwerk dat ze opbouwde tijdens
eerdereprojecteninvolksbuurtenmet
het door haar opgerichte platform
Zina. Tijdens haar ‘WijkSafari’s’ van
2012 en 2013 bracht ze het theater-
publiektotindehuiskamersvanvolks-
buurten. Bewoners werden acteurs,
scooterjongens vervoerden de toe-
schouwers naar het volgende speel-
adres.

‘Ter voorbereiding lieten we ons als
theatermakerstweeweken‘adopteren’
in die wijken: we sliepen er’, zegt
Roosen. ‘Ik fietste toen weleens langs
de plaatselijke schouwburg. Normaal
is zo’n theatermijn tweedehuis,maar
nu keek ik vanuit het perspectief van
de wijkbewoners en zag ik een onbe-
treedbaar gebouw. Ik realiseerde me
dat veelmensenworden tegengehou-
den door angst, onbekendheid of ver-
legenheid over die drempel te stap-
pen.’

Openmetdieinstituten,meendeze:
‘Ze zijn net zo publiek als een buurt-
huis.’ Roosen herkende in de schouw-
burgenhaarBastille.Zebesloottoteen
bestormingmethetvolk:DeOversteek,
een project dat meer dan symbolisch
wil zijn.Haarmensennestelen zich in
hettheater:zeblijvennaafloopvande
voorstellingslapenophetpodium.

Door de ongepolijstheidwaarmee
de wijkbewoners op het toneel wor-
den gebracht, met Wibratasjes en al,
lopen ze als een realistische factor
door de verbeelding van de theater-
makers.Deaanpak lijkt eenextra laag
aan tebrengen inhet stukdat begint
met de woorden van de revolutio-
naire leider Robespierre (Gijs Schol-
ten vanAschat): ‘Wat zij beschouwen
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Adelheid Roosen samenmet de buurtbewoners diemeedoen aan de opvoering vanDantons dood.
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GesluierdeMonologen
De ‘WijkSafari’s’ die Adelheid Roosen vorig jaar organiseerde in enkele volkswijken waren
erg succesvol en kregen navolging in het buitenland. Het mede door Roosen opgerichte
multiculturele theatergezelschap Zina bracht een repertoire van levensverhalen bij mensen
thuis. Dit locatietheater werdmede gepresenteerd door Female Economy, het artistieke
bureau van Roosen dat eerder geëngageerde theaterproducties maakte als deGesluierde
Monologen, in 2001. Hierin brengt Roosen de islamitische vrouw onder de aandacht volgens
het concept van Eve Enslers VaginaMonologen. DeGesluierdeMonologen toeren sinds
februari weer langs de Nederlandse theaters.

als een absoluut onbereikbare reali-
teit is voor ons een heel eenvoudig,
vanzelfsprekend feit. Toch kijken we
niet op die mensen neer; we weten
wat we te danken hebben aan hun
dromen, we weten dat we niets zou-
den zijn zonder het verdriet en de
vreugde waarmee hun geschiedenis
was verweven.’

Tegelijkertijd ishetvoorstelbaardat
deculturelekloof tussendeelite – lees:
het vaste theaterpubliek – enhet volk

juist extra nadruk krijgt. Ligt het
gevaarvanstigmatisering, vanaapjes
kijken, niet op de loer? Adelheid
Roosen: ‘Als je een bezoek brengt aan
iemanddieboven jestaat indesociale
hiërarchiewordt hetmeestal ‘succes’
genoemd. Kijk je naar een groep die
sociaal gezien beneden je staat, dan
zou het aapjes kijken heten? Als
iemand stigmatiseert, hoop ikdat hij
of zij zich nu bewust wordt van dit
mechanisme: ‘Hé, in mijn hoofd
gebeurt dat ook. Wat kan ik eraan
doen?’ Bij de WijkSafari’s kreeg ik
eveneensdievraagoveraapjeskijken.
Ik gaf dan als antwoord: zou je mij
deze vraag ook stellen als ik twintig
mensen bij Beatrix op de thee zou
brengen?’

‘Het was spannend en soms zelfs
eng’, zegt Ferdousi Akhter (36) uit de
Indischebuurt inAmsterdam. Zojuist
heeftDanton(HansKesting)tijdensde
repetitie een hartstochtelijke mono-
loog gehouden waarbij Akhter zijn
focuspunt was. Regisseur Johan
Simonsheeft enkele personenuit het
volkgeselecteerddiewatlangerophet
toneel zullen zijn en die soms een
kleinehandelingverrichten–Akhter is
eenvanhen.

Het ging goed, Akhter bleef on-
bevangen de blik van de acteur vast-
houden en de regisseur is tevreden.
‘Wat kun jijmooi kijken, zeg’, compli-
menteert Simons haar, en tegen nie-
mand in het bijzonder: ‘Een mooie
open blik. Er ligt iets van kritiek in,
maar op zo’n manier dat je nog niet
weetwelkekanthetuitgaat. Prachtig.’

Hij heeft zich eerst even ‘stilgehou-
den’, zegt Simons, toenRoosenkwam
methet verzoekom ‘haar’Oversteek te
combinerenmet ‘zijn’ Dantons dood.
‘Vrij snel daarnaheb ik gezegddatwe
het maar moesten doen. In het stuk
gaathetvaakoverhetvolk,duswhynot.
Het is buitengewoon interessant om
datvolkdanooktelatenzien.Eengok?
Elke voorstelling is een gok,maar dit
stuk is sterk genoeg omde aanwezig-
heid vandewijkbewoners te kunnen
hebben.Detekstenzijnvelemalengro-

terdanderegisseur,deacteursenieder
anderophetpodium.’

Het is een intellectueel stuk,
benadruktSimons,dieDantonsdoodaf-
gelopenseizoenookregisseerdebijde
Münchner Kammerspiele, waar hij
intendantis.Metzijnbewerkingwilhij
vragen opwerpen over de wenselijk-
heidenhaalbaarheidvaneenrevolutie
inde21steeeuw.Hijheeftdegroepeen
beknopte uitleg gegeven. Roosen en
haarassistentenzijninverderesessies
dieper ingegaanophet script, waarin
ook gedachtegoed van denkers als
PeterSloterdijkenMichelHouellebecq
is verwerkt.

Komtdeintellectueleladingaanbij
dewijkbewoners?DeKoerdische Joan
Baban (42): ‘Voormij is het belangrijk
datwewordenopgemerkt,misschien
ook door mensen die ons op straat
voorbijlopen.’Voorhaarvluchtuit Irak
stond ze op het toneel in Bagdad.
Roosen: ‘Fatma, een deelneemster,
kwamtotdeconclusiedatzevoordien
altijd maar binnen zat. Ze heeft zich
voorgenomen vaker naar buiten te
gaan. Dat is háár revolutie. En dat is
mooi.’

Met de broederschap zit het wel
goed. In vanhuismeegebrachtnacht-
goed helpt het volk elkaarmatrasjes
uit te rollen om de bühne in te
nemendienormaal is voorbehouden
aan de elite. Roosen raakt elke keer
ontroerd als de deelnemers in grote
groepenbinnenwandelenvoorde re-
petitie. ‘Dat bolwerk, de acteurs, het
podium, de wijkbewoners, de tekst –
het is zo prachtig dat we voor een
moment in de tijd door elkaar heen
wandelenenonsdaarvanheel intens
bewust zijn. ’

Dantons dood 9 t/m 19/2,
StadsschouwburgAmsterdam.
Daarna tournee t/m 13/4. Tga.nl.
Voor het projectDeOversteek
van Zinaplatform/Female
Economy kan ook publiek
zich opgeven omop het
podium te blijven slapen.
Zinaplatform.nl

H
et raakte ietwatondergesneeuwd, ineen
weekwaarinCNNhetheengaanvanPhilip
SeymourHoffmanevengedetailleerd
opdiendealsdedoodvanzo’nmarathons
opblazende terrorist.Zaterdagochtend,

PSHdrinkt vier shots espresso,met ijs en scheutmelk, hij
is alleen.

Maar inHollywoodregeertnogaltijdniets zooverde
waanvandedagalshetaanstaandeOscargala.

MemoreertWoodyAllens stiefdochterhaarontucht-
aanklacht in TheNewYork Times?Dan filtertdevakpers
directhet voornaamstedilemmauitdecommotie:wat
betekentdit voordeOscarkansenvanCateBlanchett?

Immers,de stiefdochter richtte zichook totdeAustra-
lischeactrice: ‘Watalshet jouwkindwas?’

Totvorigeweek lagBlanchettvoor inalleOscar-
peilingen.Demeest zekerekandidatevooreenbeeldje,
vanwegehaarhoofdrol inBlue Jasmine, vanAllen.De
kantorenvandebookies,waarmomenteel flinkwordt
gewedopdeOscars, schattenhaarkansenhoog in. Judi
Dench,genomineerdvoorhaarhoofdrol inPhilomena,
leekgeenserieuzeconcurrent. Alleeneenwonderkon
deboelomschikken. En toenwarendaarWoodyAllen,
endepaus.

‘Deheiligevaderkijktgeen films.Hij zaldeze filmdan
ookniet zien.’ VaderFedericoLombardi, deofficiële
woordvoerdervanhetVaticaan, trachtteafgelopen
weekendhetgerucht teneutraliseren.Depauszouze-
kerníét eenvertoningvanPhilomenabijwonen,dievoor
meerdereOscarsgenomineerde filmovereenwaarge-
beurdadoptieschandaalbinnendekatholiekekerk.

NuisLombardi,naast jezuïet,ookdemandievol-
hielddatdevorigepausnooitbijdeHitlerjugendzat,
terwijlRatzingerdie jeugdzonde jareneerderalhad
toegegeven. InHollywoodmoet filmbonsHarvey
Weinstein,diedeAmerikaanse rechtenbezitop
Philomenaenberucht isomzijnnietsontziendeOscar-
campagnes, alvast voorzichtigzijnhandenhebben
opgestoken.

En jahoor, eenpaardagen later verschenendeeerste
foto’swaarop tezien ishoepausFranciscusvrolijkde
handschudtvandeéchtePhilomena,de80-jarige
PhilomenaLee.Devrouwdiehaardrie jaaroudezoon
afstondonderdrukvandekloosterleiding, inhet Ier-
landvande jarenvijftig,werdaandepausvoorgesteld
doorSteveCoogan,de scenarist vanPhilomena. DeBritse
komiekmerkteonlangs in TheDaily Showalopdatde
heiligevaderhembest eengeschiktekerel leek, ‘voor
eenpaus’.

Enzobevindtde film,dieeerderdoordeNewYork
Postals ‘anti-katholiek’werdbestempeldenals ‘onwaar
enkwalijk’werdweggezetdoordeechtezusters vanhet
bewusteSacredHeartsof JesusandMary-klooster, zich
nuplots ineenpauselijkeomhelzing.Dat Franciscus
wat cinemabetreft eenuitstekendesmaakgeniet,wasal
bekend;hij rekentondermeerRossellini (Roma, città
aperta) enFellini (LaStrada) tot zijn favorieten.

PersvoormanLombardiboodnogwatverzet: ‘Het is
vanbelang tevoorkomendatdepauswordt
ingezet alsonderdeel vaneenmarke-
tingstrategie.’MaardewareVaticaan-
watcherwistgenoeg:diemiddag liet
depaus,popcornonderhandbereik,
zichoverrompelendoorPhilomena.

Tot 25 februarimagerworden
gestemddoorde ledenvande
Academy.Maar iedereenweetal
wieerwint.Dekatholieke lobby
is ingezet.

Column
FILM VOLGENS BEEKMAN

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel,
Hein Janssen, Rutger Pontzen ofWieteke van Zeil
stelling in de wereld van film, muziek, theater of
beeldende kunst

Stelling
Depaus helpt Philomena aan

eenOscar.

Vrijwilligster bij de voedselbank,
Amsterdam-Noord

‘Ik ben lid van de kerngroep, de
twintigmensen diemeegaan
naar alle voorstellingen. In elke
stad komen er tachtig bewoners
bij. Via het project Kerk en Buurt,
waar je eens perweek kunt eten,
kwam ik in contactmet Adelheid.
Ik dacht: ik ben bijna 50, numoet
ik het doen. Ik zie het als een
kans omnieuwe ervaringen op te
doen. Het is in elk geval beter
voor je dan de Jellinek. Zo’n
groepmensen die allemaal uit
hun eigen patroon zijn gestapt,
dat is geweldig. Mijn dochter van
18 vindt het prachtig dat ik ga
reizen en op andere plaatsen blijf
slapen. Op het podium van het
theater nogwel.’

MEIKINA VAN INGEN (49)

Gepensioneerd scheepsbouwer
Kanaleneiland, Utrecht

‘Ik noemKanaleneilandweleens
Kameleneiland omdat er zo veel
Turken enMarokkanenwonen.
Maar soms ben ik zelf ook Turk of
Marokkaan hoor, al ben ik gebo-
ren in Paramaribo. Hetmaakt
niet zoveel uit waar je vandaan
komt. Het leuke vanDeOver-
steek is dat je andere ideeën op-
doet, andere culturen ontmoet.
Het kwamopmijnweg en ik heb
hetmet beide handen aan-
gepakt. Ik woon alleen en heb
drie kinderen, vier kleinkinderen
en twee achterkleinkinderen. De
meesten komen kijken.Dantons
dood is eenmooi stuk. Vooral de
pikante scènes, want die zitten er
ook in hoor, hahaha…’

MAX PERRI (78)

Vrijwilliger bij Zina
Indische buurt, Amsterdam

‘Via Zina (multicultureel theater-
platform van onder anderen
Adelheid Roosen, red.) heb ik
meegewerkt aan theaterprojec-
ten inmijnwijk. Zeventien jaar
geleden zijnmijnman en ik uit
Bangladesh gekomen en ik vond
het daar altijd fijn te dansen en te
zingen.Wij zijnmoslims,maar
mijnman vindt het heel goed dat
ik dit doe, ook dat ik blijf slapen
in andere steden. Het is de eerste
keer dat ik niet bij mijn familie
slaap. Mijn drie kinderen zitten
op het gymnasium. Ik vond dit
project een beetje eng,maar
mijn dochter zei: mam, jij kunt
dit, jij hoeft niet bang te zijn. Nu
zijn ze trots opme.’

FERDOUSI AKHTER (36)


