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1. een beweging die vooral bij planten wordt waargeno-
men en wordt opgewekt en gericht door een uitwendige 
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Inleiding

Collectief 
Walden:
° Is een dynamisch samengestelde groep denkers en 
kunstenaars rond de vier kernleden René van Bakel, 
Jente Hoogeveen, Thomas Lamers en Thijs van Vuure, 
soms aangevuld met oud-leden en verwante makers.
Is een producerende instelling die installaties, beel-
dende ontmoetingsruimtes en voorstellingen voort-
brengt.

° Maakt theatrale non-fictie: als een toneelvoorstelling 
de theatrale vertaling is van de roman, dan is het werk 
van Collectief Walden de theatrale vertaling van het 
literaire essay of het publieke debat.

° Weet nog altijd niet of ze multi-, inter- of postdisci-
plinair is, zowel in samenstelling als in werkwijze als in 
genre.

° Werkt site-responsive.

° Is nu mid-career: 
  - officieus van start gegaan in 2012; 
  - formeel opgericht in 2014;
  - doorliep in 2015-2016 de Nieuwe-makersregeling
    van het Fonds Podiumkunsten; 
  - in 2017-2018 de Ontwikkelsubsidie van het 
    Amsterdams Fonds voor de Kunst; 
  - en ontwikkelde zich gelijktijdig en daarna binnen
    twee Creative Europe-trajecten. 

° Heeft de ambitie om ‘artistiek’ en ‘zakelijk’ helder 
van elkaar te scheiden en is zich daar sinds eind 2018 
op aan het inrichten. Is nu verheugd om samen te 
gaan werken met Naomi Russell als nieuwe zakelijk 
leider, die leiding zal geven aan een nieuwe facilite-
rende tak.

° Voelt de urgentie van de ecologische crisis.

° Gelooft in het noodzakelijke samengaan van ver-
beelding en informatie.

° Reageert op bestaande paradigma’s en heeft als 
hoogste doel om nieuwe paradigma’s voort te bren-
gen.

° Onderzoekt de relaties tussen mens en natuur; stad 
en platteland; samenleving en landschap. 

° Gelooft dat de natuur altijd overal is, en dat we daar-
om misschien beter af zouden zijn zonder het begrip 
‘natuur’. 

° Grijpt in de komende jaren naar de vorm en taal van 
religie, vanuit esthetische en idealistische motieven. 
Die religie noemt ze: Tropie.

° Benadert haar publiek als (potentiële) volgelingen: 
een gemeenschap van deelnemers, niet van afnemers. 
Biedt geen consumptieartikelen. 

° Heeft haar wortels op Terschelling, en staat nu met 
één been in Amsterdam en één in Drenthe. Is integraal 
in haar denken en in haar ondernemen: Groei hier is 
krimp daar. Verval hier is bloei daar. Goedkoop hier is 
uitgebuit daar. 

° Gelooft in het tegelijk tonen van frontoffice en back-
office. 

° Wil integraliteit in plaats van polariteit tonen en gren-
zen vervagen.

° Vindt dat de geologische, biologische en meteoro-
logische aspecten van ons bestaan politiek, psycho-
logisch en spiritueel oneindig veel relevanter zijn dan 
we vandaag de dag in de maatschappij denken. Deze 
aspecten van onze woonomgeving krijgen niet de aan-
dacht die ze verdienen en dat zal zich vandaag al, en in 
de toekomst nog meer, gaan wreken.

° Maakt tegelijk non-fictief en theatraal werk. Gelooft 
dat informatie en verbeelding elkaar harder nodig 
hebben dan ooit.

° Maakt ‘Land Theater’ dat de zwarte doos van de vol-
ledig gecontroleerde theatrale illusie verlaat, zoals de 
land artists de witte kubus van het museum verlieten.
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Context

Collectief Walden stelt voor om het huidige ecologische bewustzijn (en de voorzichtig ont-
kiemende actiebereidheid) om te dopen tot Derde Ecologische Golf. Net als in het feminis-
me zien we in het ecologisme historische golfbewegingen, met eigen rampen, kunststro-
mingen en filosofen. 
      De Eerste Ecologische Golf1, midden 19e eeuw, was die van de American Renaissan-
ce van onder andere Henry David Thoreau. Onder de rook van de stoommachine barst 
de industrialisering los, en trekt een wissel op het landschap. Er wordt volop gepompt, 
afgegraven en verbrand om kilometers af te kunnen leggen, om steden te bouwen en om 
massaproductie te kunnen opzetten. De romantici van het Amerikaanse Transcendentalis-
me zetten daar het beeld van de eenzame mens, zelfvoorzienend in de natuur tegenover. 
Het sublieme ervaren: de eigen nietigheid tegenover het eindeloze en het geweldige van 
de natuur wordt het ideaal.       
      De Tweede Ecologische Golf2 bereikte zijn hoogtepunt in de jaren ‘60 en ‘70 van de 
vorige eeuw. Joni Mitchell zingt They paved paradise and put up a parking lot en Rachel 
Carsons boek Silent Spring, over de desastreuze ecologische gevolgen van landbouwgif 
DDT is het startschot van de moderne milieubeweging. Via informatie en gewapend met 
een pacifistisch ideaal van broederschap bestrijden de antikapitalisten, de hippies, de on-
derdrukking en uitbuiting van de natuur. In Amerika ontstaat de Land Art, waarin beeldend 
kunstenaars de musea uit, de wildernis in trekken om grootschalige minimalistische kunst-
werken te maken. 
      Vandaag de dag staat er schuim op de koppen van de Derde Ecologische Golf3. Deze 
golf is postmaterialistisch: ziet niet in alles een ziel, maar juist in niets, zelfs niet in onszelf. 
Ook wij bestaan uit ruwe, traceerbare grondstoffen. We hebben in aantal meer bacteriën in 
onze darmen, dan lichaamscellen in ons hele lijf. Zware metalen in ons bloed beïnvloeden 
onze stemmingen en ons handelen.
      Vanuit wetenschappelijke kennis over het verband van alles met alles zien we onszelf en 
de dingen om ons heen als actoren in een oneindige keten van oorzaak en gevolg. Agen-
cy is het buzzword: ook dingen en fenomenen ‘handelen’, net als wij. Bewustzijn is geen 
voorwaarde meer voor morele evaluatie. Filosofische voorgangers zijn Bruno Latour, Jane 
Bennett en Timothy Morton. De paus van het hedendaagse non-hiërarchische denken over 
plant, mens, dier en ding is conceptueel kunstenaar Ólafur Elíasson. 
      Collectief Walden is door alledrie de evenzeer golven geïnspireerd. We surfen al sinds 
oprichting op deze steeds aanzwellende vloed van de derde. We stellen ons graag voor 
dat we er een druppel aan bijdragen. We zien het als taak om de wortels van de gehele 
beweging voelbaar te maken.

Een derde 
ecologische golf

Caspar David Friedrich
De Wandelaar  - 1818

Henry David Thoreau
“I wished to live deliberately to 
front only the essential facts of 
life” - 1854

Rachel Carson
“But it seems reasonable to be-
lieve — and I do believe — that 
the more clearly we can focus 
our attention on the wonders 
and the realities of this universe 
about us, the less taste we shall 
have for its destruction.” - 1962

Michael Heizer
Double Negative (1e Land Art 
werk) - 1969

Robert Smithson
Broken Circle/Spiral Hill - 1971
(Drenthe, NL)

2.

Deepwater Horizon (olieramp) 
- 2010

Timothy Morton:
“We are all burnt by ultraviolet 
rays. We all contain water in 
about the same ratio as Earth 
does, and salt water in the same 
ratio that the oceans do. We are 
poems about the hyperobject 
Earth.” - 2013

Ólafur Elíason
Ice Watch - 2014

3.

“We have to come together to tell a new, kinder story explaining who we are, and how we 
should live … As we rekindle our imagination, we discover our power to act. And that is 
the point at which we become unstoppable.”
      - George Monbiot (zoöloog en systeemcriticus)

1.
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De Kunsten

Collectief Walden (CW) is een groep kunstenaars en denkers die de urgentie voelt van de 
ecologische crisis. We zijn een filosoof, een bioloog, een dramaturg en een scenograaf. 
Maar de filosoof is ook grafisch ontwerper, de bioloog ook muzikant en conceptueel kun-
stenaar, de dramaturg is politiek theoreticus en schrijver, en de scenograaf is een mimer. 
Allen performen we: soms als lecture-performers; soms als de bedieners van grootschalige 
changementen in het landschap; soms als muzikant. Nooit zijn we fictieve personages, 
want fictie maken we niet. We maken installaties, voorstellingen en ontmoetingsruimtes op 
het grensgebied van wetenschap, documentaire en beeldende kunst. 
      We hanteren een interdisciplinaire aanpak: beelden, poëzie, lecture perfomances en 
muziek komen samen in collage-achtige voorstellingen en dynamische installaties. De 
werken vinden vaak plaats in landschappen of de openbare ruimte, maar ook in musea of 
theaters. 
      Zoals we grenzen vervagen tussen kunstvormen en tussen theorie en beeld, zo willen 
we ook de grenzen tussen mens en natuur en tussen stad en land doen vervagen. De mens 
en de stad staan niet buiten de natuur. Amsterdam heeft een oneindig grotere invloed op 
de mondiale ecosystemen dan een bos of delta met dezelfde oppervlakte. Het gevoelde 
onderscheid is een gevaarlijke fictie die wij met onze theatrale non-fictie willen aanvechten.
We zijn een interdisciplinair kunstgezelschap dat site responsive werken maakt geïnspireerd 
op Land Art: de beeldende kunstvorm die in de Verenigde Staten ontstond in de jaren ‘60 
en ‘70, met helden van weleer als Robert Smithson, Nancy Holt, Walter de Maria en James 
Turrell. Nabijer in tijd en ruimte zijn Marinus Boezem, Myoung Ho-Lee en Ólafur Elíasson. 
Net als zij werken wij vanuit een ecologisch bewustzijn en een kritische houding op de 
kapitalistische maatschappij. 

1. Kunst in tijden 
van klimaatcrisis

WINDSTILLEVEN, Oerol 2016
Foto: Saris & den Engelsman
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De Kunsten

1.1 Tropen en Tropieën
Twee specialistische woorden die we niet zo vaak gebruiken vormen de dramaturgische ba-
sis van dit plan. Een troop is een cirkel die het resultaat is van een omtrekkende beweging. 
De cirkel die je met een passer maakt, is dus een troop. En ‘de Tropen’ heten zo, omdat 
de zon de aarde op die plek het directst raakt, en zo een warme, rijke, ja tropische zone 
creëert. Een ander woord voor troop is keerkring. 
      Een tropie is een ronddraaiende beweging of vergroeiing, meestal van een plant, die 
door een externe prikkel wordt veroorzaakt. Het schoolvoorbeeld is de zonnebloem, die 
elke dag, de hele dag met de zon ‘meekijkt’ en zo de bloem draait. 
      CW is door beide fenomenen geïnspireerd en neemt haar als beeldende en inhoude-
lijke pijlers voor haar komende kunstenplan. De troop of de keerkring zal in verschillende 
beeldende ontwerpen en publieksbewegingen voorkomen, en we nemen hem als leidraad 
voor onze ondernemingsfilosofie. De tropie verheffen we tot een religie: we willen ‘tropie 
gaan bedrijven’. Met elkaar, met onze partners maar vooral met ons publiek. Dat ziet er als 
volgt uit. We willen ons collectief bezinnen op welke houdingen, welke overtuigingen er 
nodig zijn om ons als soort in een door klimaatcrisis ontwricht tijdperk solidair en duurzaam 
te handhaven. Welke immateriële waarden moeten we koesteren, welke concrete deugden 
in de praktijk brengen?4 De klimaatcatastrofe afwenden is een spirituele klus waarin CW in 
Amsterdam wil voorgaan, zodat Amsterdam kan voorgaan in de wereld.
       We weten dat we de biodiversiteit willen behouden en de opwarming van de Aarde 
zo veel als nog mogelijk is, afremmen. Maar de vraag is: hoe? Natuurlijk, we zijn als CW 
nieuwsgierig naar innovaties, samenwerkingen en technologische en politieke doorbraken, 
en presenteren de nieuwste ideeën en theorieën in ons werk. In 2013 spraken we al over 
tipping points (KAENTRE), in 2014 al over het geheime leven van bomen (WALD), in 2015 
uitten we ons al kritisch over de PAS5 (I WENT INTO THE WOODS) en in 2017 over de 
energietransitie (HET VERBAND VAN ALLES MET ALLES / HVVAMA). 
      Maar de vraag die ons het meest fascineert, is die naar de rol van de menselijke geest 
hierin. Welke stemmingen, welke grondhoudingen zijn schadelijk, en welke juist produc-
tief? Hoe zien we onszelf eigenlijk, en hoe de natuur? Wat vermag hoop, en wat wanhoop, 
in onze tijden? Vanuit de bestaande stand van zaken willen wij ons als een zonnebloem in 
elegante bochten wringen om de waarheid te gaan zien en eindelijk de haast spirituele 
kracht te vinden die nodig is om te gaan doen wat al iedereen weet dat nodig is: het roer 
omgooien. We hebben het nieuwe religieuze gebaar van de Tropie nodig. Met veel om-
trekkende (artistieke en poëtische) bewegingen, maar daarmee niet minder radicaal. 

1.2 Het artistieke gebaar6: Paradigma’s verbeelden en vervangen
CW heeft geen tijd te verliezen. De wereld moet verbeterd, de planeet moet gered. Daar-
om maken we slow art: contemplatieve, discursieve werken waarin we ons bezinnen op 
schadelijke en vruchtbare paradigma’s. 
      Een paradigma7 is een denkkader: een allesomvattend, zo’n beetje samenhangend 
mens- en wereldbeeld. CW gelooft in de noodzaak (en ziet al de contouren) van een nieuw 
paradigma, dat van de Tropie. Een paradigmawisseling voltrekt zich als voldoende bewijs 
zich op een overtuigende manier opstapelt. Daarom geloven wij in de combinatie van 
informatie en verbeelding. Op wervende wijze delen en tonen wij waarheden. We bieden 
met ons werk bezinning en dialoog en sorteren voor op structuur- en gedragsverandering. 
      Econoom Kate Raworth8 vertelt ons hoe beelden van invloed zijn op hoe we denken. 
Groei is een lijn omhoog, we worden er opgewekt en rustig van en we menen dat alles 
goed gaat. Zij stelt voor om die stijgende lijn te vervangen door een cirkel. Een nieuwe 
manier van denken dient zich als vanzelf aan. Op eenzelfde manier zet CW de komende 
jaren een cirkel, een troop in de plaats van het kruis, die staat voor het traditionele patri-
archaat en het hiërarchische denken van de joods-christelijke wereldopvatting en in plaats 
van de verticale lijn, die staat voor de modernistische dichotomie, een onoverbrugbare 
grens, tussen mens en natuur. Groei, hiërarchieën en grenzen. Het lijken haast natuurwet-
ten. Maar dat zijn ze niet: het zijn paradigmatische pijlers, waar we via verbeelding iets 
mee kunnen. We bedrijven Tropie en zetten een troop in de plaats van de opwaartse lijn, 
het kruis en de scheidslijn. 

1.3 Waarden: bewustzijn kan niet zonder gevoeligheid
De feitelijke waarheden van vandaag zijn te wreed om zonder de troost van kunst te moe-
ten verwerken. En kunst zonder doorwrochte, fact based rekenschap van de crisistijden 

Ons doel komende vier jaar

Het Programma Aanpak Stikstof, 
dat in 2019 tot politieke en 
maatschappelijke crises leidde.

Voor een meer specifieke be-
schrijving van de drie verschil-
lende typen werken installaties, 
ontmoetingsruimtes en voorstel-
lingen, zie H2: De Werken.

De Klassieke Oudheid kende 
een paradigma. Het middel-
eeuws christendom vertegen-
woordigde er een. De vooruit-
gangsgelovigen ten tijde van 
de wetenschappelijke revoluties 
deelden hetzelfde paradigma. 
Ook de 21e eeuw heet er een 
(sommige spreken van het neoli-
beralisme of: het systeem), maar 
als je er in zit is het moeilijk om 
te zien hoe het eruit ziet. 

4.

5.

6.

7.
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De Kunsten

Kate Raworth
Doughnut Economics - 2017

kapitalisme; 
snelle groei

Traditioneel Paradigma Traditioneel Symbool

patriarchaat;
ongelijkheid

dichotomie;
grenzen

Nieuw Symbool

balans

gelijkheid

verbroedering

Nieuw Paradigma

waarin we leven, ontbreekt het aan relevantie. 
      In het licht van onze doelen ten tijde van oprichting, is in 2020 het bewustzijn over 
de waarde en kwetsbaarheid van natuur inderdaad enorm vergroot. We zien echter dat 
gevoeligheid voor landschap, omgeving, natuur en ecologie achterblijft. We hebben 
daarom de waarden van CW geactualiseerd en als volgt geformuleerd. 

Natuur, om de natuur9

Het publieke discours rond klimaatverandering en ecologische vernietiging vindt plaats 
via papier, beeldschermen, conferentiecentra en vooral: in steden. Het bewustzijn van de 
urgentie van het probleem, het intellectuele begrip van de problematiek is alom verte-
genwoordigd. Maar CW gelooft dat bewustzijn alleen niet meer voldoende is: fijngevoe-
ligheid is en blijft nodig. Attenborough10 indachtig willen we de schoonheid van de natuur 
tonen, en daarbij landschappelijke ervaringen bieden. Werken van CW gaan altijd over 
landschap, ecologie en natuur, ook al staan ze midden in de stad, in de black box van een 
theater of in de white cube van een museum. 

Landschap en ecologie als gedicht11

De natuur heeft een grandioze poëtische, metaforische of comparatieve waarde voor 
mensenlevens: de beweeglijkheid, de verbondenheid, en de (vernetting van) wederzijdse 
afhankelijkheid in ecosystemen zijn natuurlijke strategieën waar wij in de processen van 
ons dagelijks leven en in onze menselijke existentie veel aan kunnen hebben. Het natuur-
herstel na een bosbrand ligt opvallend dicht bij rouwverwerking. Hierin zit ook een deel 
van de vervoering van onze werken. Werken van CW gaan, hoe landschappelijk ook, altijd 
over de toeschouwer zelf. 

Landschapskunst als call to action12

Vanuit de overtuiging dat er heel veel moet gebeuren, en dat iedereen zijn houding en 
handelingen moet veranderen, hoopt CW - via vervoering, informatie en ervaring - eco-
logische deugden te kweken en ecologische zonden te verminderen. Werken van CW 
beogen altijd bij te dragen aan de toekomst van de planeet. 

1.4 Amsterdamse tropen
CW behandelt Amsterdam als een ecosysteem midden in het planetaire web van oorzaak 
en gevolg. Haar wijken en stadsdelen zijn voor ons landschappen, haar bevolking een 
biologische populatie. Voor ons is het van belang om met het thema van de green city, 
dat door al ons werk heen schemert en waar we in Plaats II expliciet bij stilstaan (zie H2), 
voorbij te gaan aan greenwashing en buzz. De ecologische factor moet stevig verankerd 
zijn in stadsontwikkeling. CW laat zich inspireren door, en begeeft zich in het debat van 
architecten, planologen, sociologen, beleidsmakers en ecologen die zich bezighouden 
met (groene) stadsontwikkeling. Het is hier dat we tropie willen bedrijven.

1.5 Toegankelijkheid en benaderbaarheid 
We brengen in onze beelden graag complexe, alomvattende problemen terug tot een 
kern: een modelopstelling. Er zit ontroering en aansluiting in de eenvoud. Zelf hebben 

De donut: beide cirkels staan 
voor een grens die je niet wilt 
passeren. De binnenste cirkel 
staat voor het bestaansminimum 
van alle mensen. Kom je daaron-
der terecht, dan is er uitbuiting 
en honger. De buitenste cirkel 
geeft de maximale capaciteit 
van de planeet aan. Ga je daar 
overheen, dan overvragen we de 
natuurlijke hulpbronnen van de 
aarde. Beide grensoverschrijdin-
gen zijn unfair en niet duurzaam. 
Ze geven de parameters aan 
waarbinnen onze economische 
activiteit zou moeten plaatsvin-
den, om duurzaam en eerlijk te 
zijn en dus: voor altijd houdbaar. 

Sir David Attenborough
“No one will protect what they 
don’t care about; and no one 
will care about what they have 
never experienced.”

Vergelijking: l’art pour l’art

William Habington
(over de landschappelijkheid 
van de ziel)

Kijk recht naar binnen en je 
ontwaart
Talloze landstreken in je eigen 
aard
Nog onontdekt. Bereis die, raak 
ervaren
In ‘t kosmisch innerlijk ontwaren

Extinction Rebellion spreekt 
over een noodzakelijke 3,5% 
van een bevolking die bereid 
moet zijn om in actie te komen, 
om structurele omwentelingen 
te kunnen bewerkstelligen.

8.

9.

10.

11.

12.
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EIND, Drenthe 2024 (schets)
Voorbeeld van de troop als 
beeldtaal, zie ook p. 14

we een toegankelijke ‘podium’-aanwezigheid. We maken kunst waartegen je terug kunt 
praten, al tijdens de ervaring zelf. 
      Praktisch aangelegde mensen zijn gefascineerd door onze ingenieuze touw- en katrol-
lensystemen en kinderen of anderstaligen zijn betoverd door onze mechanische illusies 
zonder elektriciteit, zoals de camera obscura die we bouwden voor WINDSTILLEVEN waar 
het halve publiek met 45 personen in plaats kon nemen, om het landschap en in de verte 
de andere helft van het publiek te zien. De dramaturgie blijft overeind, vanwege de beel-
dende en muzikale ervaring, die de teksten over de waarneming van tijd via de ogen en de 
oren illustreren.
      Van HVVAMA maakten we een subtiel aangepaste kinderversie die we op Terschelling 
en in Amsterdam voor jeugdig publiek speelden. Dit was een gouden greep (die in het 
volgende kunstenplan weer een aantal keer zullen toepassen): ons abstracte en filosofische 
werk vereist geen kennis van de kunstconventies om gewaardeerd te kunnen worden. Deze 
werd deze variant door kinderen, hun begeleiders en onszelf zeer gewaardeerd.

° Het Creative Europe-project LAND gebruikte CW 
als primaire inspiratiebron voor haar aanvraag en als 
voorbeeld in hoe samenwerkingen tussen kunstenaars, 
culturele instellingen en natuurbeheerders en land 
stewards op te zetten.

° IN SITU, het Europese netwerk voor theaterfestivals 
in de openbare ruimte ziet CW als experts in het site 
responsive touren en het streven naar duurzaam maker-
schap. Thomas is gevraagd om op hun conferentie ten 
overstaan van Eurocommissarissen de keynote speech 
te leveren.

° HVVAMA werd genoemd als een van de vijf beste 
voorstellingen van de week in Standaard in december 
2019.

° Gelauwerde makers als Alexandra Broeder, Maren 
Bjorseth en Eline Arbo werkten met ons.

° Atelier van Lieshout werkte met ons samen en wil dat 
weer doen.

° CW werkte met tien uiteenlopende opleidingsinsti-
tuten, van universiteiten tot vakscholen in binnen- en 
buitenland. Zie 3.3.3.

° Stagiairs melden zich spontaan van opleidingen van 
Liberal Arts / filosofie tot product design en docent 
theater. 

° Simone Hogendijk sprong van onze brug in het IJ. 

° D:DNA (Dutch Development centre for Natural Arts) 
betrekt ons in de ontwikkeling van nieuwe makers in de 
school van Sjoerd Wagenaar (vm PeerGroup) en CW.

Institutionele Erkenning
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De Werken

2. De Werken
2.1 Stellingen, Plaatsen en Voorstellen13

CW ontwikkelt in 2021-2024 drie projectlijnen op drie bijbehorende productieschalen, 
waarvan we hopen dat ze een verandering in houding, denken en gedrag en opzichte van 
de natuur kunnen veroorzaken:
      ° we nemen drie keer Stelling
      ° we maken drie keer Plaats
      ° we doen drie keer een Voorstel
Hiernaast ontwikkelen we een blijvend Land Art werk voor in de provincie Drenthe (dat het 
decor zal vormen voor Voorstel III) en hernemen we twee bestaande werken: één Plaats 
(WARMTE uit 2018) en één Voorstel (WINDSTILLEVEN uit 2016).

Van de negen nieuwe werken, zullen er twee niet (als eindresultaat) in Amsterdam te zien 
zijn, omdat ze gebonden zijn aan locaties op Terschelling en in Drenthe. De rest wordt 
ontwikkeld en getoond in Amsterdam. 

I. Stellingen
De Stellingen hebben een installatief karakter. Ze kunnen theatraal ‘geopend’ worden maar 
bestaan daarnaast onafhankelijk van de performers. Het publiek kan ze zelfstandig be-
schouwen of ermee interageren. De werken zijn sterk thematisch en beeldend van aard en 
de gesproken of geschreven teksten dienen ter illustratie en verrijking van het werk. Ze zijn 
geschikt voor musea, kleinschalige evenementen of de publieke ruimte. Ook zijn ze makke-
lijk tourbaar. Voorbeelden van eerdere Stellingen zijn: OLIE (2016) en IJS (2017) 

II. Plaatsen 
De Plaatsen zijn ingerichte publieksruimtes waar reflectie en dialoog kan plaatsvinden. De 
publieksruimte is integraal onderdeel van het kunstwerk (het publiek zit in, op of onder 
een werk) en er worden voordrachten, interviews en concerten door onszelf uitgevoerd 
of geprogrammeerd. De Plaatsen vormen telkens een kunstwerk op zich, maar vormen 
tevens een platform voor dialoog en om resultaten van onze onderzoeken te delen, en ter 
plekke informatie op te doen ten behoeve van onze volgende Voorstellen. Zo functioneren 
ze als residenties. Ze zijn geschikt voor festivalharten en (randprogramma’s van) evene-
menten van verschillende schaal. Voorbeelden van eerdere Plaatsen zijn: WE BEGINNEN 
GEWOON (2017, ter voorbereiding HET VERBAND VAN ALLES MET ALLES) en WARMTE 
(2018-2020, deels ter voorbereiding KATHEDRALEN)

III. Voorstellen 
De Voorstellen lijken het meest op theatrale voorstellingen. Het zijn integrale theatrale es-
says en landschapservaringen. Het zijn site-responsive werken, deep maps van de plekken 
waar we ze opvoeren. Het zijn collages van beelden, landschapsingrepen, voordrachten en 
muziek met een dramaturgische boog en een afbakening in de tijd. Het publiek wandelt 
erin van plek naar plek in het landschap om de verschillende elementen soms geïsoleerd, 
soms gestapeld te ervaren. Ze zijn geschikt om binnen festivals te spelen of om op eigen 
initiatief opgevoerd te worden buiten een culturele context. Voorbeelden van eerdere 
Voorstellen zijn: WINDSTILLEVEN (2016)  en HET VERBAND VAN ALLES MET ALLES (2018)

2.1.1: De Tropen van de werken
Naast drie productieschalen, is er ook een in drieën uiteenvallende dramaturgische onder-
verdeling tussen de plannen. Dat betekent dat we een troop zetten op de plek van14 het 
kruis; op de plek van de stijgende lijn of op de plek van de scheidslijn. Deze geste14 van 
het introduceren van een troop als symbool en ‘denkbeeld’ is hier onze invulling van ‘tro-
pie bedrijven’. De troop staat altijd op gespannen voet met oude normen en waarden en 

Stelling = klein; installatie

Plaats = middelgroot; ruimtelij-
ke ontwerpen voor ontmoeting, 
openbare research en pu-
blieksprogramma zoals preken, 
interviews en muzikale sets 

Voorstel = groot; voorstelling

Stelling = klein; installatie

Plaats = middelgroot; ruimtelij-
ke ontwerpen voor ontmoeting, 
openbare research en pu-
blieksprogramma zoals preken, 
interviews en muzikale sets 

Voorstel = groot; voorstelling

Kate Raworth:
“It is absolutely essential to 
have a compelling alternative 
frame, if the old one is ever to 
be debunked. Simply rebut-
ting the dominant frame will, 
ironically, only serve to reinforce 
it. And without an alternative 
to offer, there is little chance of 
entering, let alone winning, the 
battle of ideas.” - 2017

13.

14.
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2.2 De Plannen
CW werkt site-responsive. Als we die methode zuiver willen nemen, betekent dit dat onze 
conceptontwikkeling pas goed en wel begint als we een landschap, en daarmee een precieze 
thematische context, hebben gekozen voor onze werken. Dat doen we meestal zo’n 18 maan-
den voor de première. Deze keuze is van levensgroot belang voor de dramaturgieën en de 
beeldontwikkeling van onze werken. De concepten in dit plan zijn in zekere zin dus voor-con-
cepten. Dat vraagt vertrouwen. We verwijzen graag naar de beelden op collectiefwalden.nl 
(onder projecten) voor een portfolio van de succesvolle resultaten van deze werkwijze uit het 
verleden). 

2.2.1 De werken in Amsterdam

De Amsterdamse Stellingen

Stelling I: 
MONUMENT VOOR DE GEVELDEN16 (vanaf najaar 2021)
Bij elke storm en bij veel planologische ontwikkelingen vallen er bomen. Dit maakt vaak grote 
en kleine emoties los, maar een mooi bijkomend effect is dat er een schat aan informatie vrij-
komt. De jaarringen van bomen vertellen ons iets over de klimatologische geschiedenis van 
een plek. Als we weten waar en in welk jaar een boom is gevallen, kunnen we per jaar precies 
terugkijken in de tijd en de omstandigheden van de betreffende wijk terughalen. Samen met 
nieuwe en oude bewoners kijken we terug op de geschiedenis van de plek en voeren we een 
gesprek over klimaat. 
      In samenwerking met Stadshout zullen we bij elke storm of geplande kap een horizontale 
plak van een boomstam zagen. Met hout van eerdere gevallen bomen, en met afgietsels van 
stammen en takken bouwen we een reisbare modernistische kapel. Daarbinnen maken we 
een plek voor bezinning waar we de stamplak tentoonstellen, dichtbij waar de boom gevallen 
is. Na de opvoering van de Stelling slaan we de stamplak op in onze archiefkast in de Tolhuis-
tuin, waar we bouwen aan een levendige, groeiende bewaarplaats van dode testamenten van 
de gevallen bomen van Amsterdam, die samen een historisch verhaal maken. Deze bewaar-
plaats wordt een blijvend monument voor de gevelde bomen en de stadsontwikkeling van 
Amsterdam.

Stelling II (2023) en III (2024) 
Deze Stellingen richten zich ook op de Amsterdamse (groene) stadsontwikkeling. Ze zullen de 
deugden en fenomenen balans, gelijkmatigheid en harmonie versus groei (II) en verbinding 
versus afgrenzing (III) verbeelden. In Stelling II zal de troop de opwaartse lijn vervangen, en in 
Stelling III komt de troop in plaats van de scheidslijn. 

De Amsterdamse Plaatsen

Plaats I: 
IJLAND17 (juli 2021 en 2022, augustus 2024)
IJLAND is een replica van de bodem van een olietanker, compleet met scheepsschroef, die 
we op zijn kop in water leggen en gebruiken als eiland voor recreatie en verdieping. Het 
concept is ontstaan na de vraag van Over het IJ Festival18 om, net zoals bij WE BEGINNEN 
GEWOON (2017) een ruimtelijke interventie te creëren waar ook contextprogrammering voor 
het festival kan plaatsvinden. In 2021 bouwen we gedurende het festival in de openbaarheid 
aan de scheepsbodem, samen met experts en vrijwilligers uit het publiek, die in overall kun-
nen bijdragen aan het werk. Elke avond bouwen we de werkplaats om tot symposiumruimte, 
waarbij we makers en publiek van het festival uitnodigen om voorbeschouwingen en nage-

Partners: 
Stadshout, Dienst Ruimtelijke 
Ordening, Tolhuistuin

Onderzochte klimaatdeugden: 
historisch besef, de waarde van 
het narratief, de ‘silver lining’ van 
het verlies van de boom zien. We 
gebruiken de Stelling als tool om 
niet-patriarchale verhalen uit de 
wijken te verzamelen. We maken 
van de boom een persoon.

N.B.Buiten de verschillende wijken van 
Amsterdam, zou de reizende kapel voor 
stamplakbezinning ook naar andere plekken 
in Nederland of het buitenland kunnen 
reizen. 

vs

Partners: 
Over het IJ Festival, Stichting 
NDSM werf (met wie we semi-
permanente plaatsing van het 
IJLAND onderzoeken), NDSM 
Theater (als werkplaats en ont-
vangstruimte in de aanbouw).

Onderzochte klimaatdeugden: 
bezinnende afzondering en nood-
zakelijke verbinding.

vs

met onze werken willen we door middel van de troop een nieuw alternatief voorstel doen 
die de oude status quo kan vervangen15.
     Als je tropisch denkt, neem je de context waarin je handelt meer in beschouwing, waar-
door er een sterkere verbinding staat tussen jou en de buitenwereld. Dat we aparte termen 
hebben voor ‘cultuur’ en ‘natuur’ is exemplarisch voor de opportunistische, hiërarchische 
scheidslijn die we trekken tussen onszelf en onze omgeving, waardoor industriële vernieti-
ging van de ‘natuur’ makkelijker gaat. CW wil de lijngrens vervangen voor de omvattende 
troop: en zeggen met Timothy Morton: Weg met de ‘natuur’!

vs

vs

vs

Hoe wij denkbeelden vervan-
gen:

15.

16.

17.
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sprekken te voeren bij de andere projecten op Over het IJ Festival. 
      In 2022 trappen we het festival af door de tewaterlating van ons IJLAND. Het project 
vormt het jubileumproject van het dertigjarige festival. Tijdens deze editie nodigen we 
het publiek uit om via een pendelbootje of zwemmend naar het eiland toe te komen. Daar 
geven we als een onderdeel van het dagprogramma ‘stilte-interviews’ vorm, waar we een 
gesprek tussen makers en publiek ensceneren zonder te spreken. Verdere thema’s zijn recre-
atie versus toevlucht en individualisering versus verbinding. Deze thema’s zullen de leidraad 
vormen van de gesprekken die ‘s avonds, als de stiltetijd afgelopen is, als ander onderdeel 
van het programma, gevoerd zullen worden.
      IJLAND gaat over de behoefte aan afzondering ter bezinning, en hoe nuttig maar ook 
problematisch dat soms ook is. Voor de kust van Nigeria wordt een kunstmatig eiland opge-
spoten dat minder last zal hebben van de klimaatverandering dan het vasteland. Een utopie, 
gericht op de allerrijksten die het zich kunnen veroorloven om te evacueren. In de toekomst 
zullen toevluchtsoorden voor nooddruftigen steeds exclusiever worden. Bruno Latours Waar 
kunnen we landen? vormt een inspiratie. CW gebruikt IJLAND voor haar research ten behoe-
ve van Voorstel II. Na tweemaal in het IJ te hebben gelegen, verplaatsen we IJLAND in 2024 
naar de Sloterplas.

Plaats II: 
PLANTASME19 (april-oktober 2022)
      PLANTASME is een pendeldienst over het water van Amsterdam naar de Floriade 
in Almere. Tussen april en oktober zal de boot eenmaal per week (bij hogere vraag vaker) 
heen en weer varen, om Amsterdammers en internationale bezoekers van de Floriade op 
een artistiekinhoudelijke wijze over te zetten. Aan boord horen de passagiers voordrach-
ten, interviews en gaan ze op vormgegeven wijze, met scenografische en muzikale ingre-
pen, in dialoog met architecten, agri-innovatoren, planologen en duurzaamheidsexperts 
over het thema van de Floriade: Growing Green Cities.
      CW is gefascineerd door planten. Ze weten zich als geen ander organisme te wortelen 
in hun leefomgeving en staan ermee in osmotische relatie. Planten hebben het vermogen 
om vaste stof te produceren uit gassen: hun moleculaire massa wordt voornamelijk ge-
vormd door de koolstofatomen die zij ‘inademden’. Dit geldt zelfs voor het dikste hout. We 
geloven direct van planten te kunnen leren over de toekomst van de duurzame stad: niet 
alleen in hoe we planten instrumenteel in kunnen zetten in vergroenende initiatieven, maar 
ook door biomimicry. 

Plaats III: 
DIT IS HET EINDE20 (2023)
Voor Plaats III laten we ons inspireren door het fenomeen van het collective work event. 
Antropologen beweren dat de beroemde beelden van Paaseiland waarschijnlijk zijn ge-
bouwd omdat de bewoners tijd over hadden, en dit hen een prettige invulling van hun da-
gen leek. Als dit waar is, dan toont dat aan dat we als we in onze basisbehoeften hebben 
voorzien, zin krijgen in samenwerken aan complexe en uitdagende projecten. CW wil hier 
een voorbeeld aan nemen en samen met het publiek, voor ieders plezier, de community 
building en gezamenlijke persoonlijke ontwikkeling een ingewikkeld bouwwerk neerzetten.

Het Amsterdamse Voorstel

Voorstel II: 
VOORUIT21 (september 2022 (Dorset) en zomer 2023 (NL)22

VOORUIT gaat over het ecomodernisme: de aanpak van milieuproblemen die inzet op 
sterke intensivering van de landbouw, de energievoorziening en het wonen. Het ecomo-
dernisme is gemakkelijk te bekritiseren. Ecomodernisten geloven in technologie en inno-

Partners: 
Floriade 2022: Growing Green 
Cities, Land Art Contemporary, 
IJ Producties, een Technische 
Universiteit

Onderzochte klimaatdeugden: 
biomimicry, innovatie en optimis-
me en oplossingsgerichtheid.

N.B. In eerste instantie ontwikkelen we 
PLANTASME voor de Floriade. We verken-
nen (internationale) haven- en stedelijke 
eilandlandschappen voor mogelijke verdere 
afnemers. 

vs

Partners: 
Land Art Contemporary, Drents 
Landschap, Paviljoen Van 
Eesteren, IJ Producties, de 
Meervaart, Stadshout, Staatsbos-
beheer.

Onderzochte klimaatdeugden: 
samenwerking, vertrouwen, 
geduld. 

CW gebruikt DIT IS HET EINDE voor haar 
research tbv Voorstel III: EIND

vs

Simone Hogendijk van Over het 
IJ Festival:
“IJLAND van CW, wordt een 
kernproject binnen de editie van 
2021 en 2022. In dat tweede jaar 
wordt het zelfs het jubileumpro-
ject van een 30-jarig Over het 
IJ Festival. De afgelopen jaren 
werkten we al met veel plezier 
samen. Hun werk, waarin verdie-
ping, ontmoeting met publiek 
en een theatraal werk bij elkaar 
komen, sluit naadloos aan bij de 
ambities van het festival aangaan-
de interdisciplinair locatietheater, 
onderzoek, en experiment in de 
context van de stad. In IJLAND 
is CW kunstenaar, journalist, 
curator en landschapsarchitect 
tegelijk. Het collectief zal met 
dit project op artistieke wijze het 
verdiepingsprogramma vorm-
geven. Binnen het project WE 
BEGINNEN GEWOON van (2017) 
werkten we al eerder op een dus-
danige manier samen, maar met 
dit project gaat het collectief nog 
een stap verder. In 2023 tonen zij 
het locatieproject VOORUIT, over 
ecomodernisme, landbouw en 
innovatie.”

18.

19.

20.

vs
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vatie als oplossingen voor het klimaatprobleem. Ze bepleiten een rationele aanpak; een 
voortzetting van het Vooruitgangsgeloof. Daarbij komen ze met voorstellen als intensive-
ring van de landbouw (om in termen van oppervlakte meer natuur over te houden) en het 
opschroeven van kernenergie (om CO2-uitstoot tot een minimum te beperken). Met dit 
soort impopulaire voorstellen zijn ze kwetsbaar voor kritiek. 
      Maar ook hun paradigma is vatbaar voor kritiek: Is het niet dezelfde overmoedige 
houding ten opzichte van de natuur, en dezelfde arrogante houding ten opzichte van ons 
eigen kunnen, dat het klimaatprobleem in eerste instantie heeft veroorzaakt? Zonder dit 
opportunisme, optimisme en oplossingsgerichte denken zou de landbouw zich nooit zo 
hebben ontwikkeld; zou de industriële revolutie nooit hebben plaatsgevonden; zou de 
uitstoot nooit zo hoog zijn geworden. 
      CW onderzoekt in VOORUIT de paradoxale oorzaken en gevolgen van de Vooruitgang 
in het licht van de klimaatopwarming. We sparen de ecomodernisten niet van kritiek, maar 
breken tegelijkertijd een lans voor hun moedige poging, hun bereidheid om impopulair te 
zijn en hun oprechte wil om van de wereld een betere plek te maken. Omdat wij ook het 
gevaar en de contraproductieve werking van nostalgie onderkennen. CW bewondert de 
doelen en de oplossingsdrift van het ecomodernisme maar kan zich tegelijkertijd niet aan 
de indruk onttrekken dat de mensheid ermee op hetzelfde heilloze spoor doorgaat. 
      Op een stuk polder (het toppunt van ecomodernisme; een stuk zee dat veel intensie-
ver in gebruik genomen is door middel van drooglegging) staat een hotel: Boetiekhotel 
VOORUIT. Het hotel bestaat uit 45 capsules naar Japans voorbeeld: elke gast heeft een 
kamer van 2 bij 1 bij 1 meter. De bezoekers van het Voorstel krijgen allemaal een eigen 
kamermodule toegewezen. Als de bezoeker plaatsneemt in zijn capsule klinkt er vrolijke 
muziek. Een audiobericht deelt mee wat de functionaliteiten van de kamer zijn, wat de 
voordelen zijn van zo’n efficiënt gebruik van de ruimte en de noodzakelijkheid van deze 
efficiëntie. 
      Tijdens deze opname wordt duidelijk dat deze capsule de nieuwe manier van leven 
is geworden. Toen de ecomodernisten in 2120 aan de macht kwamen is besloten dat 
iedereen maar een zeer beperkte levensruimte tot zijn beschikking kreeg. Intensivering 
van woonruimte is één van de oplossingen om de mensheid te behoeden voor een totale 
extinctie. Hiernaast is energieproductie en voedselproductie ook sterk geïntensiveerd om 
een optimaal rendement te bewerkstelligen. 
      De bezoeker wordt na een half uurtje in de capsule gevraagd naar buiten te komen en 
een True Reality-bril op te zetten. Daarin plaatsen zij hun smartphone met de camerafunc-
tie geopend. Ze zien de buitenwereld zoals hij echt is, door het medium van hun smartp-
honecamera. Een performer leidt hen rond in de wereld van gisteren (de onze dus), waar 
een inmiddels verdwenen polder is nagebouwd ter ere van het allereerste begin van de 
ecomodernistische beweging. 

2.2.2 Twee werken buiten Amsterdam

Voorstel I: 
KATHEDRALEN23 (juni 2021, 2022, 2023 en 2024 ad infinitum)
KATHEDRALEN is theater voor de eeuwigheid. Zoals we in december kerst vieren, zo 
spelen we in juni KATHEDRALEN. Het Voorstel zal vanaf 2021 elk jaar op dezelfde loca-
tie op Oerol gespeeld gaat worden tot in de eeuwigheid. Elk voorstel bouwt voort op de 
voorstelling van het jaar daarvoor doordat in een grote bronzen archiefkist in de bosbo-
dem gedachten, ervaringen en acties van elke individuele bezoeker vastgelegd worden. 
Elke terugkerende bezoeker heeft recht op inzage in zijn gearchiveerde producten. Het 
Voorstel zal altijd blijven doorgaan. Ook als alle bezoekers uiteindelijk overleden zijn. Ook 
als de leden van CW overleden zijn. Ook als Oerol niet meer bestaat: we bouwen aan een 
‘rijgstrategie’ van uitvoerders, waarbij we elk jaar een stagiair opleiden om over vier jaar de 
voorstellingsleider te worden. 
       Uitgangspunt voor KATHEDRALEN zijn de deugden van de bouwmeester en de 
timmerman die aan een kathedraal beginnen in de wetenschap dat zij het resultaat nooit 
zullen zien: volstrekte toewijding gecombineerd met een grote bescheidenheid tov het 
eindresultaat. Deze ‘dedicated humility’ is precies de hybride deugd die we nodig hebben 
in het aanpakken van de klimaatproblemen en de ecologische crisis. Volharding terwijl je 
tevredenheid haalt uit het zetten van kleine stappen.  
      KATHEDRALEN is een gemeenschappelijke ervaring. De bezoekers worden ontvangen 
door een gastvrouw. Hier kunnen de bezoekers alle extra bagage die zij meenemen ach-

VOORUIT gaat in première op 
Inside Out Dorset in september 
2022 en zal in Nederland ten 
minste op Oerol, Over het IJ (in 
Landelijk Noord) en in Drenthe te 
zien zijn. 

Partners: 
Oerol, Staatsbosbeheer, Stichting 
TIJD

Onderzochte klimaatdeugden: 
kathedraaldenken (toewijding, 

doorzettingsvermogen, lange 

adem en ootmoed)

KATHEDRALEN wordt exclusief 
gemaakt voor Terschelling.

vs

Ootmoed is de Nederlandse 
vertaling de kerkelijke deugd van 
‘humilitas’, in het Engels bekend 
als ‘humility’. Er is een subtiel 
verschil in betekenis met ‘be-
scheidenheid’. Ootmoed is een 
sleuteldeugd in het aanpakken 
van de klimaatcrisis. De verge-
telheid van dit woord correspon-
deert wellicht met de vergeten 
vaardigheid deze deugd toe te 
passen. 

Capsule (schets)

Partners: 
Inside Out Dorset / Activate, Dor-
set AONB, Natural Trust, Oerol, 
Over het IJ Festival, Staatsbosbe-
heer, Land Art Contemporary.

Onderzochte klimaatdeugden:  
intensivering, oppervlaktereduc-
tie, optimisme en innovatie

21.

22.

23.
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terlaten. De bezoeker krijgt een geluidsdrager en materialen ter archivering in een tasje. 
Via deze geluidsdrager zal zij tijdens het voorstel instructies krijgen over de verschillende 
etappes die zij gaat doorlopen. De bezoekers maken, achter elkaar, een wandeling in een 
perfecte cirkel met een diameter van één kilometer door de verschillende landschappen 
van Terschelling (duin, bos, heide en polder). Gekoppeld aan deze landschappen krijgt de 
bezoeker instructies om gedachten, ervaringen en acties te vast te leggen. 
      Aan het einde van de cirkelvormige wandeling komt de bezoeker uit bij het altaar: een 
sculpturale bronzen kist waar alle gedachten, ervaringen en acties gearchiveerd worden. 
Dit archief wordt aan het einde van Oerol afgesloten en wordt een jaar later pas weer geo-
pend. Dan krijgen bezoekers die het jaar daarvoor het voorstel hebben doorlopen de kans 
om hun product van het vorige jaar mee te nemen op de cirkelvormige wandeling. Deze 
producten spelen een rol bij de archivering van nieuwe gedachten, ervaringen en acties. Zo 
ontstaan er ‘jaarringen’. Dit alles gaat vervolgens weer het archief in, tot in de eeuwigheid.
      KATHEDRALEN is geïnspireerd op de leeftijdslijn in WINDSTILLEVEN, waar het pu-
bliek gesorteerd werd op leeftijd. Het bleek een intense ervaring om een jaar later bij de 
reprise terug te komen, en een paaltje verderop te moeten gaan staan. Hierdoor zijn wij 
gaan geloven in de paradox van theater (als de kunstvorm van het voorbijgaande) voor de 
eeuwigheid. 

Voorstel III: 

KATHEDRALEN: een tropische 
route door het landschap van 
Terschelling (schets)

Noordzee

strand

duin

weiland

Voorstel III: 
EIND24 (najaar 2024)
In een van de oudste landschappen van Nederland, waar we verschillende generaties ener-
gielandschap kunnen waarnemen en de sporen vinden van verschillende beschavingen, 
bouwen wij alvast een monument voor onze beschaving, mochten al onze inspanningen 
om de klimaatcatastrofe af te wenden uiteindelijk niet genoeg blijken te zijn. CW wil alvast 
oefenen met de resignatie die gepaard zal moeten gaan met de toekomstige ecologische 
rouw rond drastisch veranderde landschappen en leefomgevingen en soortenverlies. Deze 
rampen zullen naar alle waarschijnlijkheid ook plaatsvinden als we de opwarming van de 
Aarde onder de gemiddeld 2°C weten te houden. 
      We kiezen Drenthe, omdat daar de belangrijkste relieken liggen van de vorige grote kli-
maatveranderingen, het begin en einde van de laatste ijstijd. Grote massa’s poolijs reikten 
tot aan onze breedtegraad en schoven zwerfkeien onze regionen in. De Trechterbekercul-
tuur maakte er hun grafmonumenten mee. 
      Als het decor van dit Voorstel, maken we in samenwerking met een ingenieur een per-
manent Land Art werk, dat eeuwenlang in het Drentse landschap kan blijven staan. Samen 
met Staatsbosbeheer zoeken we een bos uit waar kap zal plaatsvinden. Op de grens tussen 
bos en heide maken we een diagonale cirkel met een diameter van 30 meter, die we op de 
hei half ingraven in de grond en in het bos half stutten op hoog afgekapte boomstammen. 
Als de bomen binnen een paar decennia vergaan, hebben ze hun initiële functie van stut 
overgedragen op het ingegraven deel van de ring.

Partners: 
Land Art Contemporary, Drents 
Landschap, Paviljoen Van 
Eesteren, IJ Producties, de 
Meervaart, Stadshout, Staatsbos-
beheer.

Onderzochte klimaatdeugden: 
samenwerking, vertrouwen, 
geduld. 

CW gebruikt DIT IS HET EINDE 
voor haar research tbv Voorstel 
III: EIND.

Zie ook p. 7 voor een eerste 
schets

vs

24.
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3. De Aanpak

We spreken niet alleen op het podium over transitie maar passen dat ook toe in onze or-
ganisatie. Onze strategische en commerciële keuzes25 en ook onze omgang met de codes, 
komen voort uit onze zoektocht naar gedragsverandering. 
      Het accent dat we voor onze Amsterdamse activiteiten voor ons zien is dat van de 
groene stad: onze publieksbenadering, onze partnerkeuze, onze ondernemingsfilosofie en 
onze alternatieve verdienmodellen ademen impliciet en (zeer) expliciet de waarden van 
een duurzame stedelijke toekomst in harmonie met het landschappelijke achterland en de 
planeet. Voor onze aanpak met betrekking tot diversiteit en inclusie verwijzen we naar het 
uitgebreide actieplan in de bijlage. 

3.1 Publiek
Zoals de mens onlosmakelijk deel is van de natuur, zo is het publiek integraal deel van ons 
werk. In de komende periode verbeteren we onze de publiekswerving (kwantiteit publiek) 
en onze publiekswerking (kwaliteit van publiekservaring). Hoe meer mensen we bereiken26, 
en hoe dieper de werking van onze kunst, hoe effectiever we zullen zijn. Groter draagvlak 
ontstaat als veel verschillende soorten mensen in verschillende groepen in de samenleving 
zich betrokken voelen bij eenzelfde probleem. Onze doelstellingen voor de periode 2021-
24 zijn drievoudig:

1) Publieksbereik vergroten en verspreiden in Amsterdam, onder andere via versteviging 
van bestaande samenwerkingsverbanden met Tolhuistuin, Over het IJ-festival en NSDM 
Theater in Noord (en hun netwerken) en Landelijk Noord en vervolgens door ons netwerk 
uit te breiden naar Nieuw West met de presentatie van IJLAND in de Sloterplas in 2024. 

2) Uitwerking op ons publiek versterken, via procesdeling en duurzame relaties, specifiek 
gerelateerd aan onze thema’s en de ontwikkeling van de groene stad. We willen ons werk 
ontsluiten als een oeuvre, ook voor de eenmalige bezoeker, omdat we geloven dat ver-
trouwdheid met ons grotere verhaal de waardering van het individuele werk vergroot;

3) Onze werken inclusiever en toegankelijker maken. 

Groter en beter publieksbereik 
leidt vanwege de toegenomen 
publieksinkomsten ook tot meer 
autonomie in het ontwikkelen van 
onze signatuur en meer diepgang 
in onze research. 

Op het gebied van marketing, 
partnerschappen, professionele 
ontwikkeling en onze methode,

25.

26.

OLIE, Inside Out Dorset 2018
Foto: Collectief Walden
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3.1.1 Drie publieksspecifieke eigenschappen van ons werk
Ons werk nodigt uit tot dialoog. We hoeven nooit retorische trucs toe te passen om 
ons publiek aan het praten te krijgen. Inleidingen en nagesprekken vormen een integraal 
onderdeel van de werken. We praten tegen het aanwezige publiek, en op helder ge-
ensceneerde momenten kun je terugpraten27 tegen ons werk.
      Ons werk is publiek. Werken in de publieke ruimte zorgt ervoor dat ons publiek vaak 
bestaat uit toevallige passanten die een spontane interesse hebben in de (thema’s van) 
ons werk. Ook treffen we in de voorbereiding en uitvoering van deze werken belangheb-
benden bij het werk, die bijvoorbeeld vrijwillig de landschappen onderhouden, in de buurt 
wonen of toestemmingen moeten verlenen voor onze handelingen. Deze mensen zien we 
ook als publiek.       
      Ons werk ervaar je aan den lijve. We geloven in onderdompeling28 in kunst: kunst in 
landschappelijke dimensies waarin je kunt rondlopen, omdat de opstelling van het publiek 
of de performer symbool staat voor de relatie tussen mens en natuur in het groot. 

3.1.2 Strategie om continuïteit in relatie met publiek op te bouwen: de impact-agent
Bovenstaande aspecten van ons werk nodigen uit tot langdurige relaties met dezelfde 
(groepen) mensen. Het opbouwen van een terugkerende groep ‘volgelingen’ vraagt veel 
aandacht waarvoor we tot nu toe niet de capaciteit hadden. Onze publiekswerving liep tot 
nu toe grotendeels via de kanalen van festivals en natuurpartners zoals Staatsbosbeheer.
      CW neemt dit de komende jaren in eigen hand door een ‘impact-agent’29 aan te stel-
len. Iemand die in beweging tussen en met verschillende publieksgroepen onderscheiden-
de verbindingen tot stand brengt en onderhoudt. De impact-agent combineert de sterke 
vermogens om enerzijds relaties op te bouwen en potentiële doelgroepen en inhoudelijke 
verbanden te zien, en anderzijds marketingcampagnes op te zetten die zowel kunnen 
resoneren met deze nieuwe netwerken als met onze bestaande doelgroepen. Geïnspireerd 
door het commercieel-idealistische denken van de startup wereld kiezen we ervoor om het 
zo het wiel uit te vinden en onze marketing en publiciteit te verweven met onze inhoudelij-
ke maatschappelijke missie en al onze ontwikkeltrajecten. 

3.1.3 Procesdeling: theorie en beeld
In Amsterdam Noord zullen we de komende tijd in het kader van publieksbinding actief 
aan procesdeling doen. We kiezen de eerste twee jaar voor focus op Noord om onze 
methode te consolideren met bekende partners. Daarna trekken we Nieuw West in. In de 
Tolhuistuin30 zullen we, naast dat we er een terugkerende speelplaats zien voor onze Stel-
lingen en Plaatsen, ongeveer 5 keer per jaar een tekstlezing of inhoudelijke onderzoekspre-
sentatie geven aan geïnteresseerden die we actief benaderen. 
      Het nieuwe NDSM Theater31 dient als werkplaats. We zullen voorzieningen delen en 
gezamenlijke R&D doen. Het NDSM Theater vormt daarnaast een kennishub voor uitwis-
seling van praktijken en artistiek-inhoudelijke kruisbestuiving met verwante locatie(theater)
makers, waarmee we ook onze bevindingen op het gebied van publieksontwikkeling willen 
delen.
      Met deze twee vormen van procesdeling willen we onze toch al inclusieve publieksbe-
nadering (in de eindresultaten) nog toegankelijker en respectvoller maken. In dialoogvorm 
passen we deze praktijk al jaren toe, en de komende tijd zal de invulling hiervan steeds 
praktischer en meer geregisseerd worden. We geloven dat de continuïteit van de relatie-
opbouw (met zowel kunstminnend als nieuw publiek uit Noord) de sleutel is tot het creë-
ren van een duurzaam, verbonden publiek dat als ambassadeurs kan optreden in andere 
netwerken en lokale groepen. Zo willen we een duurzaam en divers publiek voor ons werk 
kan opbouwen. 

3.1.4 Het Woud
Het Woud van CW is een vriendengroep die het midden houdt tussen een donateurs-
groep, een fanbase, een zakelijk netwerk en een netwerk waarmee we diensten en weder-
diensten uitwisselen met gesloten beurs. We kiezen bewust voor ambiguïteit om een open 
atmosfeer te creëren waarbinnen er beperkte voorwaarden zijn en veel mogelijk is. Het 
Woud bestaat reeds informeel, maar wordt in de komende jaren uitgebouwd en geconsoli-
deerd. 
      Het publiek kan Zaailing in het woud worden door eenvoudigweg hun e-mailadres ach-
ter te laten. Ze krijgen dan een kaartje waar hun favoriete boom in ‘negatief’ uitgestanst is. 

In het verleden heeft ons publiek 
in sauna’s gezeten, in camera ob-
scura’s midden in een wijds land-
schap, heeft het verschillende bo-
men gedragen, is het van 5 meter 
hoog in een rivier gesprongen en 
diep kopje onder gegaan, heeft 
het een groot ijsblok geknuffeld 
en heeft het minutenlang (op 
leeftijd gesorteerd) blootgestaan 
aan de elementen. 

Relaties en gesprekken met deze 
mensen informeren en beïnvloe-
den ons werk. Vaak incorporeren 
we hun perspectieven op het 
landschap direct en citerend in 
het eindresultaat. 

De impact agent:

° benadert beoogde publieks-
groepen voor, tijdens en na onze 
werken op locatie en onderzoekt 
hun verhouding tot de thematiek;

° is aanwezig bij uitvoeringen, 
doet kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek; spreekt met publiek, 
verzameld contactgegevens en 
volgt het gesprek later op, bijv. 
mbt de ‘nagalm’ van het werk;

 ° begeleidt het collectief bij 
ontwikkeling van praktijk van pu-
blieksbinding oftewel community 
building, waarin een wederzijdse 
werking centraal staat;

° ontwikkelt methodes om ons 
oeuvre integraal te ontsluiten, 
ook aan eenmalige bezoekers, 
omdat onze werken in hun con-
text meer betekenis krijgen;

° adviseert over contextualise-
ren van de werken in relatie tot 
beoogde doelgroepen;

° wordt zo een belangrijk onder-
deel van het collectief die onze 
houding en keuzes mbt publiek 
uitdaagt en transformeert.

Tolhuistuin:
We zijn uitgenodigd door pro-
grammamaker Charlotte Verhoef 
om lokaal publiek en maatschap-
pelijke partners bij onze proces-
sen te betrekken. Om zo op het 
meest lokale niveau relevant en 
ingebed werk te maken. 

NDSM Theater:
In samenwerking met Stichting 
IJ Producties en NDSM Theater 
zullen we op eenzelfde manier 
beeldende ontwerpen en works 
in progress tonen en experimen-
ten uitvoeren met publiek.

27.

28.

29.

30.

31.
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Het kaartje is zo vormgegeven dat het uitnodigt om te bewaren. Het ‘positieve’ boompje 
zelf houden wij. Ze kunnen daadwerkelijk Boom worden wanneer ze doneren32, zich als 
vrijwilliger inzetten of diensten in natura leveren. Uiteindelijk werken we toe naar het reali-
seren van een echt ‘woud’ door deze bomen daadwerkelijk te planten.
      Programmeurs en leden van organisaties waarmee we samenwerken benoemen we 
eenzijdig tot Zaailing. Het kaartje dat we aan hen uitdelen staat symbool voor de wens 
vanuit CW om de zakelijke uitwisseling niet tot één keer te beperken, waarmee ze Boom 
worden.

3.2 Methode33

3.2.1 Van landschap naar kunstwerk: een schets van de volgordes in het werkproces34

CW start met een landschap. Zichtbare en onzichtbare processen in het landschap leiden 
tot een eerste theoretisch en beeldend concept. Vanuit het concept wordt een eerste ver-
sie van een tekst geschreven. De afdeling beeld laat zich dan inspireren door deze tekst en 
ontwerpt en bouwt een prototype van de beeldende ingreep, waarop tekst weer reageert 
en een tweede versie schrijft. Beide afdelingen werken autonoom maar in samenspraak 
door. Dan vinden er een repetitie en montage plaats in het landschap en tot slot de thea-
trale ingreep zelf. 

3.2.2 Site-responsive touren
Het touren met site responsive werk is geen vanzelfsprekendheid35. Als het landschap zo 
sterk inhoudelijk, dramaturgisch en beeldend onze werken bepaalt, hoe kunnen we daarna 
dan neerstrijken in een ander landschap? Binnen IN SITU is CW vanaf het begin bevraagd 
over deze werkwijze. Dat heeft ertoe geleid dat we ons werk als een driehoek met drie 
zijden zijn gaan beschouwen: thema-landschap-beeldende ingreep. Wanneer een van de 
drie zijden wisselt, blijven de andere hetzelfde. In het voorbeeld van HVVAMA was het 
gelijkblijvende thema energie, en brachten we dat in verband met verschillende locaties. 
Zo spraken we over hout- en mijnbouw, olietransport, gastransport en de vleesindustrie, al 
naar gelang de locatie wisselde. Onze eveneens gelijkblijvende beeldende interventies zijn 
we gaan opvatten als een medium, waardoorheen je het landschap waarneemt. Op deze 
manier kunnen we te goeder trouw en relatief efficiënt site-responsive touren. Deze metho-
de heeft IN SITU zeer geïnteresseerd. 

3.3 Partnerschappen36

3.3.1 Cultuur 
CW heeft sterke banden met de volgende instellingen, voor ons ‘de grote vijf’ vormen: 
Oerol, Over het IJ Festival, Land Art Contemporary, De Brakke Grond en Huis van de 
Natuur. Oerol en Over het IJ hebben ons in onze talentontwikkelingstrajecten begeleid en 
regelmatig werk van ons gecoproduceerd. We ervaren van deze festivals onvoorwaardelijke 
steun en opereren in een grote gezamenlijkheid. We zijn schatplichtig aan de vele cartes 
blanches die zij ons hebben gegeven, waardoor we wezenlijke en eigenzinnige stappen 
hebben kunnen zetten in onze ontwikkeling. Ook nu nog zijn de banden warm en werken 
we regelmatig samen. Er is sprake van grote wederzijdse inspiratie en gelijkwaardigheid. 
      In 2016 trokken we de aandacht van de Brakke Grond in Amsterdam en Land Art 
Contemporary in Drenthe. Beide partners, hoe verschillend ook, stimuleren ons om werken 
te produceren buiten de gebaande artistieke en institutionele kaders. We vinden in beide 
instellingen een grote liefde voor inhoud en discipline-overstijgende projecten. De Brakke 
Grond programmeerde al eerder beeldend werk van ons en vroeg ons om voor Theater Na 
De Dam een eenmalige voorstelling te maken: EN DAAR DAN WEER DE MOEDER VAN 
over de epigenetische invloed van de oorlog en de hongerwinter op onze lichamen. In 
de winter van 2020 co-cureerden we hun Beyond the Black Box festival, waar we bij wijze 
van retrospectief van ons beeldende werk vier installaties en twee performances tentoon 
stelden als een ‘ecologie’. 
      Land Art Contemporary37 heeft ons residenties en uitgebreide mogelijkheden tot 
adaptaties van onze festivalvoorstellingen geboden, die we buiten de culturele infrastruc-
tuur toonden. Op deze uitvoeringen midden in het landschap, zonder de context van een 
theater of festival, zijn we extreem trots.      
      De laatste professionele vriendschap die we sloten, was met Huis van de Natuur in 
Donderen, waar we in samenwerking met Land Art Contemporary in het najaar van 2019 

Onze zakelijk leider Naomi 
Russell heeft veel ervaring in 
privé-donateurs beheer in het VK, 
de VS, Nederland en in andere 
Europese landen. Zij zal bovenop 
het relatiebeheer van deze leden, 
de komende jaren tevens de 
eerste strategie gaan uitzetten 
om kleine en grotere private 
en commerciële inkomsten te 
verwerven. 

Dit proces duurt alles bij elkaar 
ongeveer 12-18 maanden en ken-
merkt zich door locatiebezoeken, 
research, ontmoetingen, eerste 
uitwisselingen met publiek, 
stapsgewijs ontwerp en uitge-
breide interne uitwisseling tussen 
de afdelingen tekst en beeld en 
fine-tuning. 

Kees Lesuis van Oerol: 
“CW heeft om de hoek gekeken 
van een volstrekt nieuwe manier 
van vertellen, een nieuwe com-
municativiteit. Ik zag een nieuwe 
manier van theatermaken voor 
mijn ogen ontstaan, waarvan ik 
wel vermoedde dat hij bestond, 
maar die ik nog nooit in werkelijk-
heid had gezien.”

Zie ook bijlage Intentieverklaring Oerol voor 
de intenties mbt de toekomstige projecten.

Wanneer we de zijde landschap 
niet kunnen veranderen, touren 
we niet, of enkel met zeer speci-
fieke eisen aan het landschap. 

Met projectleider Anne Reen-
ders hebben we afgesproken 
dat zij vanaf 2021 zal (blijven) zal 
optreden als onze agent (match 
maken, initiëren, co-produceren 
en fondsenwerven) voor werken 
buiten Amsterdam en Terschel-
ling en buiten de culturele 
infrastructuur en als volwaardig 
coproducent van onze producties 
in Drenthe. 

 Voor de partnerschappen mbt 
diversiteit en inclusie, zie bijlage 
Actieplan.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
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HVVAMA toonden. Sjoerd Wagenaar (vm PeergrouP) heeft ons uitgenodigd al onze wer-
ken op ‘zijn’ Donderboerkamp38 te tonen in samenwerking met Staatsbosbeheer, en wil de 
komende vier jaar met zijn nieuwe initiatief Dutch Development centre for Natural Arts met 
CW samenwerken. 

3.3.2 Natuur
Partners op het gebied van landschap en natuur zijn Staatsbosbeheer (herhaaldelijk sinds 
2012, en ecofilosoof Matthijs Schouten is een belangrijke inspirator en gesprekspartner), 
Natuurmonumenten, PWN Zuid-Kennemerland, Park21 en Nationaal Park de Hoge Veluwe. 
Met deze partners wisselen we praktisch en inhoudelijk uit op zowel het niveau van bos-
wachters als management. 

3.3.3 Kennis
In al ons werk maken we gebruik van academische theorieën en research39, zowel uit de 
geestes- als natuurwetenschappen. Soms met interviews over onze thematieken (al dan 
niet voor een live publiek) en soms in de gezamenlijke ontwikkeling van een artistic rese-
arch programma. Ook stellen we onze expertise beschikbaar en onze processen open voor 
de leerprocessen van (kunst)studenten. 

3.3.4 Community
Voor onze werken in het landschap en in de openbare ruimte (vrijwel al ons werk) werken 
we als vanzelfsprekend samen met stakeholders bij deze locaties. Dit zijn vaak vrijwillige 
beheerders, bewoners, commerciële belanghebbenden of recreanten, al of niet georga-
niseerd in verenigingen. We werken in hun achtertuin, dus we werken met hen samen. 
Ex-dokarbeider Ruud, boer Dirk, buurvrouw Frances en nachtwaker Louis figureerden zelfs 
als personages in onze voorstellingen. 
      De komende jaren willen we wat strategischer omgaan40 met de organisaties die we 
kunnen identificeren als belanghebbend, om zo (bijvoorbeeld via procesdeling) actiever 
aan community building en impact (en dus publieksopbouw) te werken. We beogen in 
Amsterdam samenwerking met Circular Economy Network, BlueCity Lab, Impact Hub 
Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, PlasticSoup, OceanCleanUp, de Turnclub en buurt- en 
vrijwilligersgroepen in de stadsdelen Noord en Landelijk Noord (bv Stichting Water, Land 
en Dijken en Centrale Dorpenraad Landelijk Noord). 
      In de tweede helft van de kunstenplanperiode zoeken we ook in Nieuw West in de aan-
loop van IJLAND in de Sloterplas in 2024 naar zulke partners. We kunnen gebruik maken 
van het netwerk van IJ Producties, die rond de Sloterplas al eens het Over de Plas Festival 
als spin-off organiseerden. 

3.4 Onderneming, bedrijfsvoering en risico’s

3.4.1 Ondernemingsfilosofie 
CW heeft een ondernemingsfilosofie die leidend is in de praktische uitvoering van de bo-
venstaande zaken. We zijn een kleine onderneming. Onze ambities en de mogelijkheden 
zullen steeds opnieuw met elkaar in balans gebracht moeten worden. CW heeft de over-
koepelende ambitie om een positieve invloed op het ethisch en gewetensvol ondernemen 
van omringende professionals en ondernemingen uit te oefenen, door hen te inspireren en 
uit te dagen de lat hoger te leggen wat betreft hun eigen handelen. We hopen zo, naast 
op ons publiek, ook in deze context op betekenisvolle wijze relaties uit te nodigen in ons 
Woud.
      Onze aanpak om ons ondernemingsplan uit te voeren is gebaseerd op drie belangrijke 
fundamenten: duurzaamheid, langdurige relaties en wederkerigheid. Elk ervan is essentieel 
om onze visie te onderbouwen en ons in staat te stellen een evenwicht te vinden tussen de 
inherente risico’s en de uitdagingen die bestaan door het soort werk dat we doen.

I. Duurzaamheid. 
Theater, en met name theater op locatie, is één van de minst klimaatvriendelijke kunst-
vormen. De traagheid en inefficiëntie van zowel het productieproces en het ervaren van 
theater zijn echter een groot goed voor de maatschappelijke functie van theater: die van 
het bieden van nieuwe perspectieven en reflecties op cultuur en denken. 
      CW is zich bewust van deze paradox en van de negatieve invloed van theater op de 
natuur. Een in het oog springende maatregel die we nemen, zowel uit esthetisch als uit 

Met Huis van de Natuur en 
D:DNA delen we een liefde voor 
projecten op de grens van kennis, 
cultuur en natuur. Naast kantoor 
en NDSM Theater in Amsterdam 
zal CW vanaf 2021 een vaste 
buitenwerkplaats hebben in Norg 
op het terrein van Het Huis van 
de Natuur, een voormalig muni-
tiedepot. 

Samenwerkingspartners tot nu 
toe zijn de Vrije Universiteit, de 
Rijksuniversiteit Groningen, de 
Radboud Universiteit, Wage-
ningen University & Research, 
Universiteit Leiden, Universiteit 
Utrecht, Bournemouth University, 
BME Technological University 
Budapest (waar we met architec-
tuurstudenten een remake van 
ons decor van WINDSTILLEVEN 
ontwikkelen), Fai-Ar Marseille (op-
leidingsinstituut voor kunst in de 
openbare ruimte), de Hogeschool 
voor de Kunsten in Utrecht en de 
Academie voor Theater en Dans 
in Amsterdam. 

Tijdens onze installatie in de 
Brakke Grond in februari 2020 en 
bij latere manifestaties nodigen 
we op initiatief van onze nieuwe 
zakelijk leider mensen uit met 
wie we samenwerkingsverban-
den kunnen ontwikkelen buiten 
de culturele sector, ons netwerk 
kunnen uitbreiden of donateurs-
relaties kunnen ontwikkelen.

38.

39.

40.
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ethisch oogpunt, is het gebruiken van manuele techniek in onze kunstwerken. We geven al-
tijd de voorkeur aan touwen en katrollen boven elektrische lieren. Handkracht, mankracht, 
spankracht en zwaartekracht zijn bepalende krachten in ons werk. Op deze manier is ons 
werk klimaatneutraler, en vestigen we tegelijk met onze voorstellingen de aandacht op de 
wonderbaarlijke mogelijkheden van het unplugged werken en verschijnt de verhouding 
mens-natuur automatisch ten tonele. 
      In onze materiaalkeuze en productiewijze staat circulariteit41 eveneens centraal. Onze 
decors en installaties hergebruiken we zoveel mogelijk.

II. Langdurige relaties. 
CW investeert graag langdurig in de partners waarmee we werken, zodat we in onze 
zakelijke uitwisselingen steeds kunnen bouwen op voorgaande ervaringen. We geloven in 
‘zakelijke vriendschap’ tussen instituties en zetten ons in om deze te sluiten en in stand te 
houden. 

III. Wederkerigheid. 
Het werk van CW kan niet zonder de input en deelname van partners en publiek. We 
hebben de kennis en expertise van bijvoorbeeld gebiedsbeheerders nodig om onze land-
schapsingrepen te kunnen ontwerpen en ons verhaal te vervolledigen. Tegelijkertijd hopen 
we partners als Staatsbosbeheer op onze geheel eigen manier te helpen in hun publieke 
taak van het toegankelijk en beleefbaar maken van de natuur. We waken ervoor om nooit 
slechts afnemende partij te zijn in onze zakelijke transacties met natuur- en cultuurpartners 
en zoeken steeds inhoudelijke en praktische uitwisseling met hen. De uitvoeringen zelf zijn 
daarnaast een gemeenschappelijke ervaring die niet volledig is zonder de actieve deelna-
me en bijdrage van het publiek.

3.4.2 Commerciële kansen
CW ziet bij een aantal van haar projecten alternatieve verdienmodellen. Van WINDSTILLE-
VEN ‘verkochten’ we de muziek en tekst voor een podcast van een ander festival, en maak-
ten we kleine versies voor twee pensioenfeesten. Het College van Gedeputeerden van 
Provincie Friesland kwam bij ons op werkbezoek, en wij gaven hen daarbij een workshop. 
       Onze Plaatsen kunnen vaak ook commercieel geboekt worden voor bedrijfsuitjes of 
familiefeesten. Dit soort private boekingen is een voor CW nog vrij onontgonnen, maar 
interessant terrein. Boetiekhotel VOORUIT kan naast de dagelijkse voorstelling zoals be-
schreven onder de plannen, ook daadwerkelijk overnachting aanbieden tijdens de festivals. 
Vooral op festivals waar gekampeerd wordt zoals Oerol verwachten we hier veel succes. 
PLANTASME zal ook een significante inkomstenstroom op gang kunnen zetten met de the-
atrale overtocht die we bieden. Deze boottocht zal in elk geval ook privaat te boeken zijn. 
Beide commerciële exploiteringen van ons werk passen dramaturgisch gezien goed bij de 
inhoud van de betreffende projecten.

3.4.3.42 Fair Practice: duurzaamheid centraal
De Fair Practice Code nodigt uit ‘tot kritische reflectie en biedt een handreiking voor hoe 
de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt’. De 
vijf kernwaarden43 bieden ons handvatten om ons werk en ondernemerschap te onderzoe-
ken, te herdenken, verder te ontwikkelen en waar nodig te veranderen. De code nodigt 
ons uit om niet alleen moeite te doen voor verloning naar werk onder eerlijke omstandig-
heden, maar ook dat iedereen medeverantwoordelijk is voor zijn plek in de ecologie van 
het veld, in solidariteit met andere werkenden. 
      Dit resoneert sterk met de ‘troop’ van onze ondernemingsfilosofie waarbij duurzaam-
heid - eerlijk werk, wederkerigheid, langdurige relaties - en inclusiviteit in elkaar grijpen, 
zowel binnen de werking van het collectief zelf als in relatie tot partners en het veld waarin 
we opereren. Solidariteit, vertrouwen en transparantie zijn essentiële middelen om aan in-
clusie en duurzaamheid te werken; zonder vertrouwen, geen duurzame relaties met publiek 
of partners. Zonder transparantie is het risico op ongelijkheid van werkcondities groter. 
Zonder solidariteit kunnen we onze blik niet verruimen naar andere zienswijzen, maar ook 
het veld niet veranderen; iedereen moet z’n steentje bijdragen. 
      Waar klimaat en duurzaamheid ons inhoudelijk drijven is het onvermijdelijk ook het 
speerpunt van onze werking en ondernemingsfilosofie: inhoud = organisatie, en andersom. 

Een greep uit de voorbeelden: 
De boom van WALD (2014) werd 
tijdens de residentie I WENT 
INTO THE WOODS (2015) op 
Oerol verbrand in een installatie 
die bestond uit de restanten van 
KAENTRE (2013) en een aantal 
nieuwe latten. Deze latten zijn 
daarna onderdeel geweest van 
de sauna tijdens de residentie 
Collectief Walden Leest Collec-
tief: Walden (2015) en staan nu 
als kast in ons atelier. 

Kernwaarden: solidariteit, diver-
siteit, vertrouwen, duurzaamheid 
en transparantie

In deze paragraaf besteden we 
relatief weinig aandacht aan 
diversiteit en inclusie, omdat we 
daar op ingaan in het bijgevoeg-
de Actieplan. 

41.

42.

43.
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I. Duurzaamheid van een collectief bestaande uit ZZP’ers
ZZP’er zijn in een team of collectief waarbij je samen aan iets bouwt dat groter is dan de 
som der delen is een complex44 gegeven. Je wordt betaald voor een specifieke taak bin-
nen een concreet project. Maar het zijn van een collectief en al het andere werk dat daarbij 
komt kijken, is meestal niet gespecificeerd. Het is onmogelijk om dit in geld (of zelfs tijd) 
uit te drukken, maar we maken dit gegeven transparant en zoeken naar hoe we condities 
van werk kunnen optimaliseren. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de ver-
schillende tijds - en energie investering die leden kunnen maken in relatie tot ander werk 
en privélevens. De collectieve kernwaarden van openheid, transparantie en voortdurende 
evaluatie zorgen ervoor dat er een cultuur is ontstaan waarbinnen ieder zich bewust is van 
de beloningsstructuren binnen CW en waarbinnen iedereen zich vrij voelt om eventuele 
persoonlijke of algemene verbeterpunten ter sprake te brengen.

II. Eerlijke werkomstandigheden en verloning
CW betaalt vergoedingen volgens de CAO toneel. Omdat zowel kern- als incidentele 
medewerkers op ZZP-basis werken, hebben wij de geldende tarieven uit de CAO overge-
nomen en aangepast conform Schaal VII trede 5 (2021) plus 40% werkgeverslasten. Als col-
lectief vinden wij dat als onderdeel van fair practice kunstenaars hetzelfde betaald moeten 
krijgen als andere medewerkers. Vergoedingen zijn dus voor iedereen gelijk.

III. Groei van collectiefleden45 over lange termijn
ZZP’ers worden gewoonlijk enkel beoordeeld op de opdracht die ze doen en niet op hun 
ontwikkeling en zelfontplooiing in een organisatie doen. Wij vinden het van groot belang 
om dat wel te doen. Daartoe doen we jaarlijkse onderlinge evaluatiegesprekken met ie-
dereen apart en met het hele collectief. We zetten in op een gezamenlijke ontwikkeling als 
collectief en zijn ook solidair met ieders persoonlijke traject binnen het geheel. Dit is mede 
een erfenis van het zelfbewustzijn dat gestimuleerd werd vanuit de verschillende ontwik-
keltrajecten (FPK en AFK). Leerdoelen hebben vanaf het begin een centrale plaats in onze 
beleidsplannen. 

IV. Duurzaamheid van maken, publiek en partners
We hopen dat onze houding en handelingen wat betreft duurzaamheid in onze artistieke 
en praktische keuzes, onze partnerschappen en publieksopbouw sterk spreken vanuit an-
dere paragrafen in dit plan. 

V. Publieksverrijking46

Omdat wij ons tot doel hebben gesteld een jonger en diverser publiek te bereiken, zal CW 
opnieuw moeten nadenken over onze publiekswerking en -werving. Dit is niet slechts een 
aanvulling, maar een transitie. Daar zijn we ons van bewust. Doordat wij naast het werven 
van een specialistische werknemer (impact-agent) op dit gebied, onze houding pogen te 
veranderen, zal dit onze relatie met ons publiek ook verduurzamen omdat zij jonger wordt, 
diverser in denkwijzen en ons daarmee meer zal uitdagen en sterker maken. 

3.4.4 Bedrijfsvoering
De komende Kunstenplanperiode is een belangrijke periode voor CW. Dit is de eerste keer 
dat we structurele steun aanvragen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst47. Het creëren 
van een duurzame structuur is een belangrijk doel met betrekking tot onze artistieke en 
organisatorische continuïteit. 
      Structurele financiering stelt ons in om planmatig te investeren in publieksverbreding 
en het opbouwen van een diverse groep volgelingen. Financiële continuïteit maakt het 
versterken van partnerschappen mogelijk in Amsterdam, in Nederland, in het buitenland.
       We ontwikkelen een werkproces dat het collectief betrekt binnen een horizontale 
structuur gebaseerd op communicatie en vertrouwen. Dit leidt tot een dynamisch samen-
spel van verantwoordelijkheid en autonomie. 
      Structurele financiering in de periode 2021-24 garandeert continuïteit door ons in staat 
te stellen om: 

      ° Het team (collectiefleden en een zakelijk leider) op structurele basis (zzp) in dienst te
      nemen, wat leidt tot een betere planning op lange termijn en een beter projectbeheer  
      en toezicht op korte termijn.
      ° Inkomsten te vergroten: Het opbouwen van onze ondernemerscapaciteit en 

In de afgelopen maanden 
hebben we met Marc Meijer 
een coachingstraject doorlopen, 
waardoor de processen voor 
de planning en uitvoering van 
projecten meer gestroomlijnd zijn 
en risico’s vroeger in het concept 
proces worden voorzien. Dit is 
met name van belang in verband 
met de variabelen die zich voor-
doen bij site-responsive werken 
op locatie. Het zorgt ervoor dat 
iedereen die aan een CW-pro-
ject werkt dit in een veilige en 
constructieve werkomgeving kan 
doen. 

Bestuurslid Selm Wenselaers is 
aangewezen om individuele en 
collectieve voortgang actief in de 
gaten te houden. 

Zie verder bijlage Actieplan 
Diversiteit en Inclusie.

 Dit zullen we ook doen bij het 
Fonds Podiumkunsten.

44.
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      -resultaten op het gebied van marketing, fondsenwerving, het genereren van in-
      komsten (ook commercieel) en het opbouwen van partnerschappen. 
      ° Autoriteit locatiekunst te vergroten: Onze belangrijke expertise in het maken van
      kunst in de openbare ruimte en het theater op locatie, maar vooral voor het platteland
      en het landschap, te blijven ontwikkelen en te delen. Ons vermogen om in landschap-   
      pen kunst te maken is een model dat we kunnen delen met anderen die de parameters
      van hun werk en praktijk willen uitbreiden. 
      ° Te investeren in duurzaamheid: Onze ecologische voetafdruk verminderen bij het
      tournees en het maken van werk op locatie. Daarnaast zullen we onze inzetten om 
      modellen te ontwikkelen hoe kunst op locatie niet alleen tot 100% circulair kan komen,
      maar misschien zelfs een positieve impact op het landschap en ecosysteem te hebben. 
      ° Investeren in makerschap: Het maken van kwalitatief hoogwaardige site-responsive
      tourende en producties op locatie kost veel creatie-, R+D en opbouwtijd. Voor her
      -nemingen het is dan ook noodzakelijk adaptatietijd48 te hebben, om zo onze produc 
      ties relevant ‘in context’ te kunnen laten staan. Dit is een gegeven dat niet zal verande-
      ren.

Onze methodologie en aanpak is ook interessant voor startups, bedrijven en ondernemers 
die maatschappelijke uitdagingen verkennen. In de komende kunstenplanperiode zullen 
we verder onderzoeken hoe we eerst een netwerk kunnen opbouwen en, in 2022, vervol-
gens vermarktbare producten kunnen ontwikkelen van ons denken, creëren en maken van 
processen om mensen in andere sectoren te inspireren en modellen die inkomsten kunnen 
genereren om ons werk te ondersteunen.

3.4.5 Risico’s
CW ziet drie49 risico’s. 
1)Team-gerelateerde risico’s, zoals lichamelijke (blessure ed) of mentale omstandighe-
den (ouderschap, burn-out ed). Dergelijke risico’s groeien bij een piek in intensiteit, zoals 
de twee premières die nu gepland staan in de zomer van 2021. Deze kunnen leiden tot 
verminderde inzetbaarheid van, of in extreme vorm het (tijdelijk) stoppen van de leden. 
Om dit risico te beperken zullen wij zowel focussen op het voorkomen daarvan (zuivere 
planning; heldere interne en externe communicatie) en om de effecten te verkleinen zullen 
we werken met een kring van mogelijke invallers en versterkers. Daarom beschrijven we 
functies en taken transparant en helder. CW heeft de afgelopen jaren veel ervaring opge-
daan in het beheersen van dit type risico.

 2) De afhankelijkheid van onze producties van individuele sleutelpartners. Deze zijn onver-
mijdelijk en belangrijk, maar brengen daarmee het risico van hoge impact met zich mee, 
mocht zo’n persoon wegvallen. We focussen er dan ook op de impact minimaal te houden 
door deze personen te identificeren en in hun organisaties te streven naar bredere, minder 
individuele binding met CW.
      
3) Nieuwe doelgroepen en nieuwe inkomsten. Onze plannen zijn gebaseerd op weloverwo-
gen aannames. Die kunnen minder waard worden door externe omstandigheden (concur-
rentie; een maatschappelijke moeheid betreffende duurzaamheid). Door steekproefsgewijs 
de beoogde doelgroepen te testen50 op interesse voor onze producten kunnen we dit 
risico minimaliseren. 

3.5 Algemene terugblik
2018 was organisatorisch gezien een zwaar jaar, vooral vanwege het tijdelijke terugtre-
den van Thomas en overspanningsklachten van Thijs. Artistiek-inhoudelijk bleef de koers 
sterk51. Qua ethisch en duurzaam ondernemerschap zijn echter bepaalde ontwikkelingen 
en doelen niet gehaald. 
      Deze moeilijke fase hebben we aangegrepen om veranderingen ten goede door te 
voeren. Allereerst is Thomas door het collectief gevraagd om vorm te geven aan een orga-
nisatorische transitie. Eind 2018 heeft hij deze taak op zich genomen en voorgesteld een 
hiërarchie in de organisatorische besluitvorming toe te passen. Hij heeft de activiteiten van 
CW geprioriteerd en een vijftal kleine projecten en hernemingen geschrapt of uitgesteld, 
om te kunnen concentreren op het in de grondverf zetten van de meerjarige ontwikkelin-
gen. Tegelijk bleef er een focus op Europese ontwikkeling (via residenties en hernemin-
gen) en de meest aansprekende artistiek-inhoudelijke aanbiedingen met kostendekkende 

CW heeft veel expertise in land-
schaps- en in-situ-kunst produce-
ren, en we zien een vitale rol voor 
ons om de sector de komende 
periode hiermee sterker te 
maken.

Juridische, technische en inhou-
delijke risico’s schatten wij laag in.

Hier ligt tevens een taak voor de 
impact-agent.

WARMTE werd ontwikkeld en 
HVVAMA gemaakt en getourd: 
een Voorstel dat steeds overtui-
gender werd naarmate de vier 
adaptaties vorderden.

48.
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50.
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uitkoopsommen. 
      Het transitietraject betekende dat Hella en Seline in vriendschap vertrokken als collec-
tiefleden. Hella zal als freelancer op afstand nog wel opdrachten uitvoeren voor het collec-
tief. Seline gaat zich omscholen53 tot uitvaartbegeleider. Voormalig stagiaire Jente heeft 
zich bij het collectief gevoegd als volwaardig lid. 
      CW heeft Marc Meijer als consultant ingeschakeld om te adviseren in de te zetten stap-
pen om het komende kunstenplan kansrijk te maken. We hebben met vier nieuwe leden 
een nieuw, jonger, diverser en actiever bestuur samengesteld met meer expertise, om be-
ter aan de Governance Code Cultuur te kunnen voldoen. Met hen hebben we een sollicita-
tieprocedure opgezet en uiteindelijk Naomi Russell aangetrokken als nieuwe zakelijk leider. 
Met de plannen die in dit plan beschreven staan, voelt CW zich uitgerust en klaar, en 
staat onze blik weer geïnspireerd op de toekomst. De grootste opstartproblemen van een 
professionaliserend en groeiend collectief liggen achter ons. We hebben een realistisch 
beeld54 welke investering en arbeidsverdeling er nodig zijn om onze plannen ten uitvoer te 
brengen. 
      We gaan met twee vacatures de nieuwe kunstenplanperiode in: een voor productielei-
der en een voor impact-agent. 

Mede geïnspireerd door haar 
ervaringen bij WINDSTILLEVEN 
(over tijd, verandering en rouw)

In dit plan zijn ambities op 
gebied van ondernemerschap te 
lezen, die we vanuit bravoure ook 
in eerdere aanvragen opgete-
kend hebben. Dit keer komen 
we veel beter beslagen ten ijs: 
we hebben meer ervaring en 
expertise in huis, we kennen een 
helderder onderverdeling tussen 
artistiek en zakelijk en we hebben 
meer realiteitszin en een nabijer 
adviserend bestuur. 

I. Eerlijk ondernemerschap = eerlijk bestuur 
Eerlijk ondernemerschap vraagt om goede begeleiding, bevraging en toetsing 
van een bestuur dat niet alleen verantwoordelijkheid draagt voor het toezien op 
hoe het collectief hun plannen uitvoert en hoe ze dat doen, maar zelf ook een 
weerspiegeling is - in leden en in werking - van de waarden die CW voorstaat. 
Stichting Urwald is de rechtspersoon van (exclusief) Collectief Walden.

II. Bestuursleden

° Nienke Scholts, voorzitter: 
   35, dramaturg, fellow DASresearch, coördinator ARIAS, imker

° Thijs van Bemmel, vice-voorzitter: 
   32, business developer voor sociale ondernemingen

° Leanne van Schijndel, penningmeester: 
   31, senior controller bij TivoliVredenburg

° Safia Akkuş, secretaris: 
   31, innovation officer bij Gemeente Amsterdam

° Selm Wenselaers, algemeen lid: 
   36, dramaturg, stadsconservator Museum Arnhem

Bestuursleden hebben een termijn van vier jaar. Er is een verspringend rooster 
van aftreden.

III. Bestuurlijke taken
Het bestuur van CW bestaat uit vijf leden en komt vier keer per jaar samen. Het 
bestuur houdt toezicht op het gevoerde beleid, de begroting en keurt subsidie-
aanvragen goed. Het artistiek team en de zakelijke leiding geven met regelmaat 
een update over de voortgang. Het bestuur geeft advies over de te volgen 
strategie en leeft de Governance Code Cultuur na. Het bestelt accountants-
rapportages en vraagt activiteitenrapporten van de directie. De bestuursleden 
hebben een statutaire termijn van vier jaar en kunnen na afloop van hun termijn 
opnieuw benoemd worden. 
      Ons bestuur overziet ons beleids- en ondernemingsplan, en heeft kennis en 
ervaring in de velden van inclusie, finance en social impact. In 2019 benoem-
den we vier nieuwe bestuursleden op basis van specialistische profielen en een 
verjongings- en diversiteitswens. 

IV. Wisselwerking bestuur en directie
Onze nieuwe zakelijk leider Naomi Russell heeft ervaring in het werken met 
en trainen van besturen van kleine tot grote culturele organisaties en is zelf lid 
geweest van verschillende besturen. Deze ervaring is waardevol bij de overgang 
van een project-base organisatie naar een organisatie met structurele financie-
ring met doorlopende artistieke- en organisatiemiddelen. 

Toelichting op begroting
Inkomsten
- Subsidies cultuurfondsen: we vragen voor het eerst structurele steun aan bij 
FPK. Als nieuwkomers in het kunstenplan richten we ons op de lage categorie, 
maar omdat we geen onervaren makers zijn, vragen we met advies uit FPK het 
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hogere bedrag binnen deze categorie aan.
- Structureel Amsterdams Fonds voor Kunst: het bedrag dat we vragen (€ 
124.000 per jaar) uit onze thuisstad. In totaal vragen we minder dan 38% van ons 
totale budget.
- Publieksinkomsten Oerol: gebaseerd op de gemiddelde uitkoopsom die we in 
het verleden hebben gekregen op Oerol.
- Publieksinkomsten andere: gebaseerd op gemiddelde uitkoopsommen die we 
in het verleden hebben gekregen, afhankelijk van het aantal speelbeurten per 
jaar (voor binnen- en buitenland, behalve Oerol).
- Inkomsten co-productie: gebaseerd op kennis van bestaande relaties (festivals 
binnen- en buitenland, EU netwerk en andere partners zoals bijvoorbeeld Land 
Art Contemporary in Drenthe) en partnership inkomsten die we in het verleden 
hebben gekregen. Nb: het hoge bedrag voor Land Art werk in 2024 is geba-
seerd op gesprekken met Drenthe die nu al gaande zijn. 
- Private en cultuurfondsen: incidentele projectsubsidies gekoppeld aan speci-
fieke producties of samenwerkingen. Het bedrag is gebaseerd op subsidies die 
we in het verleden hebben gekregen, met een kleine toename door de periode 
heen. We blijven ons richten op het ontwikkelen van ons ondernemerschap en 
streven naar groeiende inkomsten uit particuliere fondsen en donateurs. 

Beheerslasten
- De artistieke en zakelijk leiding zullen gemiddeld 0.3 fte werken en de im-
pact-agent marketeer gemiddeld 0.2 fte. De beheerslasten voor zakelijk, artistiek 
en impact agent zijn gebaseerd op CAO schaal VII, trede 5 in 2021 en gaan 
jaarlijks een trede omhoog.
- Community + Publiciteitszaken: 0.2 fte voor impact-agent marketeer, om conti-
nuïteit in netwerk, maatschappij en marketing te creëren tussen producties door.
- De algemene beheerslasten bestaan uit huur kantoor en bureau, website, 
boekhouding en accountant, verzekering en bankkosten.
- Community building kosten: kosten voor activiteiten en materialen die zorgen 
voor gemeenschapsvorming in Amsterdam en Nederland.
- Onvoorziene kosten: gemiddeld 2% van alle jaarlijkse kosten worden berekend 
als onvoorziene kosten tijdens deze groeifase. 

Activiteitenlasten
- De personeelslasten zijn allemaal gebaseerd op CAO Schaal VII, stap 5 + 40% 
werkgeverslasten. Voor alle premières is dit bij een Voorstel voor acht medewer-
kers x 2 maanden, bij een Plaats zes medewerkers x 1 maand en bij een Stelling 
vier medewerkers x 1 maand. Voorstel en Plaats is inclusief productieleider en 
inspiciënt.
- De personeelslasten van de hernemingen zijn gebaseerd op aantal speelbeur-
ten, hoeveelheid verschillende locaties en benodigd aantal mensen.
- Lasten productiekosten bestaan uit marketing, research, installatie, opbouw, 
materieel en 10% onvoorzien op materieel, gebaseerd op kosten uit het verle-
den.

CW   Dit kunstenplan is opgemaakt in eigen beheer


