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twaalf amsterdamse vrouwen met een verschillende culturele achtergrond bezoeken een seizoen 
lang voorstellingen. daaruit kiezen zij voor het theater Festival hun favoriet.  de wijkJury werd 
vier jaar geleden opgericht door adelheid roosen. de vierde wijkJury heeft haar taak er bijna 
op zitten. wat betekent theater voor deze vrouwen?

iK Kan  
Zoveel meer dan 

iK daCHt
door manon witteBol

interview

Jamila herinnert zich haar eerste keer in een Nederlands theater 
nog goed. “Twee jaar geleden zag ik African Mama’s in Theater 
Carré, daar was ik erg van onder de indruk. Daarna ben ik gaan 
spelen bij een improvisatiegroep. Daar ben ik zo van opgebloeid. 
Ik realiseerde me ineens: ik kan zoveel meer dan ik dacht.” Ook 
Haskar beleefde haar eerste theaterervaring in Carré. Een collega 
nam haar mee naar Youp van ’t Hek. “Er was zoveel tekst en ik 
snapte de humor niet. Ik weet nog dat ik om mij heen keek en al 
die mensen zag lachen, maar ik begreep er niets van.”

“Ik heb me zo verveeld de eerste keer in een theater hier”, zegt 
Günay. “Gelukkig nam mijn Nederlandse man mij steeds vaker 
mee. Doordat ik de taal beter ging spreken, werd het steeds leuker 
om te gaan.” Bij Munevera begon de liefde voor het theater al ver 
voordat ze naar Nederland kwam. In haar geboorteland Bosnië 
bezocht ze regelmatig theater. “Voor mij was theater echt een 
gebeurtenis, je mooi maken, mooie kleding aan. Frascati was het 
eerste theater dat ik in Nederland bezocht. Ik herinner me vooral 
het zwart, alles was zwart, de muren, de gordijnen. Dat ik het zo 
ervaren heb, kwam misschien ook wel door mijn sombere 
stemming. Het was geen makkelijke tijd.”

Haskar: “Wat ik mooi vond in 
Hamlet was de worsteling met 

identiteit, het voor jezelf durven 
kiezen. Dat is iets waar de huidige 

Koerdische jeugd ook mee 
worstelt.”

Dit seizoen zag de WijkJury zestien uiteenlopende voorstellingen, 
voornamelijk in de Stadsschouwburg en Bellevue, vaste partners 
in dit project. De nadruk lag dit jaar minder op een cultureel divers 
aanbod, de vrouwen gingen ook naar voorstellingen als Hi Ha 
Heijermans (de Firma/Gienke Deuten), Honingjagers (Wittenbols 
en Lighthert) en Café Lehmitz (Carver). “Dat is nu het leuke aan 
de WijkJury. Zelf zou ik er nooit zijn opgekomen om dit soort 
voorstellingen te bezoeken.” zegt Haskar

De vrouwen zijn het erover eens dat de waardering voor een 
voorstelling vaak wordt gevormd door de mate van herkenbaarheid. 
Spreekt het verhaal aan, is er een thema waar je je in kunt 
herkennen. Om die reden gooide de voorstelling Hamlet van Celil 
Toksöz hoge ogen bij de juryleden, maar ook Timon van Athene 
(Toneelgroep Maastricht), Nora (TA) en Trommelen in de nacht 
(RO Theater) worden genoemd als voorstellingen waardoor de 
vrouwen geraakt werden. Farida: “Timon van Athene liet zien hoe 
mensen echt zijn. En aan het eind kreeg ik het gevoel: er is toch 
nog liefde en hoop.” “Nora is me echt bijgebleven.” vertelt Günay 
“Een heel mooi onderwerp, vrouwenrechten.” Haskar: “Wat ik 
mooi vond in Hamlet was de worsteling met identiteit, het voor 
jezelf durven kiezen. Dat is iets waar de huidige Koerdische jeugd 
ook mee worstelt.”
De voorstelling Small World viel daarentegen bij geen van de 
vrouwen in de smaak. “Ik dacht alleen maar, wanneer kan ik hier 
weg”, zegt Farida. “Ik vond het te kinderachtig voor volwassenen”, 
vult Jamila aan. Ook Günay kon weinig met deze voorstelling van 
Boogaerdt/VanderSchoot, al is ze wel gaan nadenken over wat 
ze ermee wilden zeggen. “We verwennen onze kinderen te veel. 
Van jongs af aan krijgen ze alles, maar is dat eigenlijk nodig?” 

“
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Soms liggen onderwerpen nog gevoelig. Zoals de expliciete 
verbeelding van seksualiteit in een voorstelling. Haskar: “Het 
heeft ook met de mate waarin het gebeurt te maken. In Don Juan 
was het wel heel erg aanwezig.” “Misschien zijn we nog niet zo 
ver, vult Jamila aan. “Is het net een halte te ver.”

“De Stadsschouwburg was voor mij 
altijd een gebouw dat totaal 

onbereikbaar leek. Nu voelt het 
vertrouwd.”

Haskar zal het gaan missen, de theaterbezoeken met de WijkJury. 
“De WijkJury geeft je de kans om echt een band op te bouwen 
met een theater. De Stadsschouwburg was voor mij altijd een 
gebouw dat totaal onbereikbaar leek. Nu voelt het vertrouwd.” 

“Door de WijkJury heb ik een beetje het gevoel teruggekregen 
van vroeger,” vertelt Munevera. “In mijn eigen land is me alles 
afgenomen. Dan is het fi jn als je iets wat je daar graag deed hier 
kunt voortzetten.” 

Haskar: “De WijkJury bestaat nu vier seizoenen, dat zijn al bijna 
zestig vrouwen die veel verschillende voorstellingen hebben 
bezocht. En veel van die vrouwen vertellen dat ook weer in hun 
omgeving. Ik heb zelf al voorgesteld op mijn werk om een keer 
met een groep naar het theater te gaan. De WijkJury heeft mijn 
blik echt verruimd. Ik ben al twintig jaar in Nederland en nu pas 
heb ik het theater op deze manier ontdekt, het leeft nu.”

Op de foto: drie dames van de WijkJury. Van links naar rechts: 
Farida Kassim, Jamila Yssel en Carmelita Dors.

exclusief voor vrienden:

openBare repetitie 
dansers van 
morGen 
op do 2 Juni
wij nodigen onze vrienden (m/v) uit 
voor een exclusieve middag dans
De jonge talenten van De Nationale Balletacademie laten zich 
zien in Dansers van morgen in de schouwburg. De Nationale 
Balletacademie is de balletopleiding die verbonden is aan Het 
Nationale Ballet. Samen leiden zij talentvolle kinderen op tot 
professionele dansers. Als vriend(in) van de schouwburg kunt u 
exclusief een openbare repetitie bijwonen, enkele dagen voor de 
uitvoering van Dansers van morgen.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar 
Nynke de Haan, nynke.de.haan@ssba.nl.

1. vrienden
De vrienden van Stadsschouwburg Amsterdam zijn mensen die kunst 
& cultuur een warm hart toedragen. En, ook niet onbelangrijk, 
de schouwburg fi nancieel ondersteunen. Sommigen met een paar 
tientjes per jaar, anderen met grotere giften. 

2. steunen
De gemeente Amsterdam subsidieert de Stadsschouwburg, maar 
niet voldoende om al onze ambities te verwezenlijken. De 
Stadsschouwburg moet bezuinigen: 9 ton per jaar. Onze 
programma’s willen we op een hoog niveau houden, zoals u van 
ons gewend bent. Daar kunt u bij helpen. Door vriend (m/v) te 
worden.

3. resultaten
Mede dankzij de vrienden van de Stadsschouwburg is de Rabozaal 
verder af gemaakt, zijn er rolstoelplaatsen in de zaal, hebben 
honderden basisschoolleerlingen workshops gekregen, hebben 
we een eigen educatieruimte gerealiseerd en coproduceerden 
we voor het eerst internationale voorstellingen. 

4. doelen
De komende tijd willen we met onze vrienden onze succesvolle 
jeugdeducatie (workshops voor kinderen van Amsterdamse 
basisscholen), onze internationale voorstellingen (uit andere 
Europese hoofdsteden) en de zeer goed bezochte Expanding 
Theatre-evenementen versterken. 

5. Cadeau!
Alle vrienden krijgen voorrang bij de kaartverkoop. Zijn als eerste 
op de hoogte van alle nieuwtjes. Krijgen het Stadsschouwburg 
Journaal thuisgestuurd, ontvangen de e-mailnieuwsbrief voor 
vrienden, krijgen een brief van Melle Daamen over de behaalde 
resultaten in het afgelopen jaar en een uitnodiging voor een kijkje 
achter de schermen. 

6. en er is meer
Vrienden die 10 euro per maand geven, krijgen een uitnodiging 
voor een repetitiebezoek. Vrienden die 20 euro geven krijgen ook 
een uitnodiging voor een ontbijt met de directie van de 
Stadsschouwburg. 

7. Bellen
Omdat de schouwburg zoveel mogelijk nieuwe vrienden wil 
verwelkomen (we hebben ze hard nodig), hebben we het zo makkelijk 
mogelijk gemaakt om vriend te worden. U kunt bijvoorbeeld gewoon 
even bellen met Nynke de Haan, 020 523 78 66 (niet alleen om u 
aan te melden, maar ook voor vragen natuurlijk).

8. mailen
Of gewoon een mailtje met zoveel mogelijk adresgegevens sturen 
naar nynke.de.haan@ssba.nl 

9. faxen
Dat doen we niet meer. Iedereen die liever niet wil bellen of mailen, 
is van harte welkom om langs te komen op het Leidseplein 26. 
Vraagt u naar Nynke.

10. machtigen
Ga naar onze website, ssba.nl. Kies ‘steun ons / doneren’ en vul 
het machtigingsformulier in. U kunt kiezen voor een maandelijks 
bedrag van 5, 10 of 20 euro, maar u mag natuurlijk ook een 
eenmalige gift doen. 

11. overmaken
U kunt ook een bedrag overmaken op rekening 1040.45.450 op 
naam van Stichting Stadsschouwburg Amsterdam, onder 
vermelding van ‘donatie’. 

Stadsschouwburg Amsterdam is een ANBI.

sCHouwBurG ZoeKt 
vriendin (m/v)

“ We verwennen onze 
kinderen teveel, 
maar is dat eigenlijk 
nodig?”

de 
wijkJury 

De WijkJury is een project van 
Adelheid Roosen | Female Economy, 

met Theater Bellevue en de 
Stadsschouwburg als vaste 

partners en geadopteerd door 
Toneelgroep Amsterdam. Toen 

Roosen voorzitter van de vakjury 
van het Nederlands Theater Festival 
2010 was, richtte zij de WijkJury op. 

Zodat er nog een andere stem 
gehoord zou worden, die van de 

vrouwen die wij dagelijks zien, maar 
niet horen. 

> facebook.com/wijkJury 
> twitter @wijkJury


