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1. Collectief Walden

Collectief Walden (opgericht in 2013) is een groep kunstenaars en denkers. De kernleden zijn René

van Bakel (scenograaf en acteur), Jente Hoogeveen (vormgever en filosoof) en Thomas Lamers

(dramaturg en filosoof.) De zakelijk leiding is in handen van Marieke van Delft. Soms wordt het team

aangevuld met verwante makers. Collectief Walden maakt site-responsive installaties, beeldende

ontmoetingsruimtes en voorstellingen.

We maken non-fictie over landschap, ecologie en klimaat. We gebruiken de expressieve kracht van

theater, scenografie, vormgeving, kunst, poëzie, metaforen en toekomstbeelden om de verbinding te

maken met de omgeving waarin we ons bevinden: Kunnen we het landschap ‘lezen’ alsof het een gedicht

is, over wie we zijn, hoe we denken, wat we doen? Wat is de ziel van het landschap, of het landschap van

de ziel?

In ons werk worden alle zintuigen, de lijven, van het publiek aangesproken. Als toeschouwer wordt je

nat, warm, koud, je ervaart G-krachten, je wandelt, je proeft, je kijkt zonder te horen, je luistert zonder

te zien.

Werk van Collectief Walden is/was te zien op/in o.a.: de Tolhuistuin, Over het IJ Festival, Oerol

Festival, De Groene Kathedraal, Studio van Lieshout, Cultureland, de Brakke Grond, zone2source,

Kröller Müller Museum, Placcc Fesztival (Hongarije) & minus20degree | landscape for contemporary

art and architecture (Oostenrijk.)

Collectief Walden werkt(e) samen met o.a.: LandArt Flevoland, Land Art Contemporary (Drenthe) In

Situ, Over het IJ producties, de Tolhuistuin, Frascati Producties, Oerol & ProProgressione (Hongarije.)
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2. In de stad, in het water, in de stilte en in de storm:

activiteiten 2021

2.1 RADIX

een zeer invasieve vensterexpositie

Première: 17 december 2020, CultureLand, Amsterdam

RADIX tourde in 2021 langs diverse ramen in Amsterdam en was te zien in het venster van Cultureland

aan de Admiraal de Ruijterweg, Sone2Source in het Rietveldhuis, Amstelpark, Oorzaken Festival in de

Brakke Grond, IDFA in de Tolhuistuin en staat daarna tot medio april 2022 in de Tolhuistuin aan de

voorzijde bij de ingang van het restaurant.

foto: Collectief Walden

OVER RADIX

De Japanse Duizendknoop verschijnt regelmatig in alarmerende artikelen in het nieuws. Deze

‘invasieve exoot’ is te vinden in parken, tuinen en wateren door heel Europa, waar zijn driftig

woekerende wortelnetwerk grote schade aanricht aan funderingen, rioleringen en wegdek. De

gemeente Amsterdam trekt 8 miljoen euro uit om haar te bestrijden. Maar bijna 200 jaar geleden

werd diezelfde Japanse Duizendknoop door botanisten van de Hortus in Leiden juist met zorg

geïmporteerd en gekweekt. Het was een geliefde sierplant voor in hofjes en naast gazonnen.

Met RADIX toont Collectief Walden dat onze omgang met invasieve exoten tekenend is voor ons

handelen als soort, de mens, op de planeet. We willen wel de lusten, maar niet de lasten van onze
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expansieve ambities. RADIX is een vensterexpositie langs lege ramen in Amsterdam en woekert online

via een podcastserie. In een jaar vol lockdowns biedt het werk bezoekers de mogelijkheid om

individueel door de stad langs het werk te wandelen, al luisterend naar een van de afleveringen, en

zelf op zoek te gaan naar invasieve exoten in de buurt. Ook vonden er enkele begeleide tours plaats

langs het werk en de exoten in en rond het Amstelpark en bij Oorzaken Festival.

WERKWIJZE

Het concept van RADIX werd in 2019 ontwikkeld

tijdens de onderzoeksperiode Exploded View van

Zone2Source. Geïnspireerd door de tuinmannen in

het Amstelpark die steeds minder budget hebben

om de gazons strak te houden en die vrezen voor

de komst van invasieve exoten, zoals de Japanse

Duizendknoop, verdiepte Collectief Walden zich

verder in invasieve exoten als soort en de

symptoonbestrijding van de gemeente Amsterdam.

In 2020 kreeg Collectief Walden een bijdrage van

het Prins Bernard Cultuurfonds om het concept uit te

werken en het coronaproof te maken. De triptiek

over de Japanse Duizendknoop, Reuzenberenklauw

en Waterwaaier - over hun herkomst en

woekerende vernieling - bestaat uit hout, brons en

plexiglas. Naast het beeldend werk ontwikkelden

wij een driedelige podcastserie met drie

bonustracks en het muziekstuk ‘Every step you take’

(i.s.m. Matthias Sigurdsson). Via whatsapp

‘woekerde’ er het invasieve gedicht ‘Dit organisme

is tenminste houdbaar tot [gepasseerd] van Babeth

Fonchie Fotchind. De podcastserie mondde uit in de

spin-off ‘Er woekert een probleem in onze bodem’ bij NTR DOCS.

PERS EN REACTIES

Martijn Crins schreef dit artikel, ook te lezen in De Limburger.

EVALUATIE

In de aanvraag van PBCF schreven we dat RADIX een zelfonderzoek is naar de wortels van de exoten.

Daarmee bedoelden we het probleem niet bij de planten te leggen, maar de oorzaak te zoeken in

onszelf. Simpelweg ieder jaar de snoeischaar erin zetten - of elektroshocks de grond in sturen, zoals

de gemeente Amsterdam nu probeert - lost het probleem niet op. Dat is symptoombestrijding. De

oorzaak ligt bij onze expansiedrift, globalisering en hang naar het exotische. We hebben de Japanse

Duizendknoop zelf binnengehaald en nu stoten wij haar weer af omdat we de gevolgen niet aan

kunnen of willen aangaan. De podcast ‘Er woekert een probleem in onze bodem’ werd 23.356 keer

beluisterd en tijdens de schaarse momenten dat we in 2021 publiek konden zien - op Oorzaken

Festival en bij Zone2Source - dronken we met publiek een kopje Japanse Duizendknoopthee en

spraken met hen over de schoonheid van deze soorten, de problemen die zij veroorzaken en hoe wij

onszelf in dit geheel zien. De meeste mensen zagen het werk echter op eigen houtje. Welke indruk het

werk heeft achtergelaten en met welke vragen zij zitten kunnen wij niet achterhalen. Wel merkten we

op dat mensen die het werk hadden gezien steeds beter de exoten leerden determineren en dat bij

ons melden: ‘Ik heb ook een Japanse Duizendknoop in mijn achtertuin’ of ‘Ik zag een heel groepje

https://www.martijncrins.nl/post/invasieve-exoot
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berenklauw langs de A1.’ ‘No one will care about what they have never experienced,’ is een van de

stijlregels van David Attenborough. Hopelijk leidt meer kennis over deze soorten tot meer kennis over

onszelf.

foto: Collectief Walden

SPIN OFF

Er woekert een probleem in onze bodem

Lanceringsdatum: 30 juni, NTR DOCS

Radiomaker en bioloog Katz Laszlo zette het contact op tussen Collectief Walden, Oorzaken Festival

en NTR DOCS. Het beeldend werk werd gecureerd voor Oorzaken Festival in de Brakke Grond en de

research voor de podcastserie, delen uit de podcastserie en het muziekstuk werden gebundeld tot een

NTR DOCS aflevering: Er woekert een probleem in onze bodem. Tijdens het festival - 3 en 4 juli - was de

aflevering te luisteren tijdens een wandeling door de binnenstad van Amsterdam langs exoten in de

stad en kon het publiek Japanse Duizendknoop thee drinken bij het beeldend werk in de Brakke

Grond. Luister Er woekert een probleem in onze bodem hier.

https://www.2doc.nl/docs/2021/26-Er-woekert-een-probleem-in-onze-bodem.html
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2.2 EILAND

Première: 9 juli 2021, Over het IJ festival 2021, Amsterdam Noord

OVER EILAND

EILAND bestaat uit twee onderdelen, een individueel dagprogramma (overvaren) en een

talkshowprogramma in de avond (over het eind.)

EILAND | OVERVAREN.

  In je eentje op een eiland omarm je, in een audio-installatie en in het water, het einde van Amsterdam.

Collectief Walden vaart je over naar een kunstmatig eiland, waar we je onderdompelen in

vergezichten voor de stad Amsterdam. Waarschijnlijk zal onze stad in totaal zo’n 1.000 jaar bestaan.

In 1275 werd Amsterdam voor het eerst genoemd in historische documenten. In 2275 geven we haar

waarschijnlijk terug aan het water. Dat betekent dat we bijna het ‘laatste kwartier’ van Amsterdam

ingaan. Hoe gaan we die laatste 250 jaar vormgeven? En wat gaan we daarna doen? Op EILAND

leggen we moeilijke vragen voor, in stille afzondering. Kom overvaren, warm je net als Amsterdam op

en dompel onder in het IJ.

EILAND | OVER HET EIND.

Met theatermakers van Over het IJ en gasten onderzoekt Collectief Walden hoe het laatste kwart

millennium Amsterdam eruit moet zien.

Zeespiegelstijging. Amsterdam zal nog 250 jaar bestaan. Elke festivalavond nodigt Collectief Walden

Over het IJ-makers en andere gasten uit, om te bespreken hoe dat laatste kwartier van Amsterdam

vorm moet krijgen. Welke doelen moeten we onszelf nog stellen? En welke schoonheid blijft ongeacht

alles bestaan?
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EILAND | Over het Eind. is het vrijzinnige contextprogramma van het festival, waarin ruimte is voor

interviews, lezingen, voordrachten, muziek en meer. Met het publiek op de kade en gasten op het

EILAND wordt er een brug geslagen tussen vandaag en de toekomst. Laat je elke dag verrassen door

nieuwe ideeën, vergezichten en radicale pleidooien.

Still: Thomas Dolman

WERKWIJZE

EILAND is een drijvende audio en sauna-installatie in het IJ. De installatie heeft de vorm van de Veluwe

met gekleurde latten - die als riet in de wind dansen - die de hoogtelijnen van dit gebied aangeven.

Als Amsterdam overstroomt en men in bootjes de stad zal verlaten is dit een van de eerste eilanden -

een letterlijk hoogtepunt op de kaart van Nederland - die je zal tegenkomen. Collectief Walden is gek

op kaarten en is gefascineerd door de toekomstscenario’s die zichtbaar worden op de hoogtekaart

van Nederland. Zo ontstond het idee voor de vorm van dit EILAND. Ook de audiotekst, ingesproken

door Markoesa Hamer met muziek van Ed Bahonie, schetst een toekomstbeeld van de komende - en

tevens laatste - 250 jaar van de stad. Terwijl je in de sauna ligt en de geluiden hoort van een

stadsdeel in aanbouw, dromen we voort in de tijd naar een stad waar geen hypotheek meer in wordt

versterkt, de dierentuin wordt geëvacueerd en de achterblijvers een bijzondere zorgzaamheid voor

elkaar vinden. De zwoele wellness ervaring en de rustige verteltoon contrasteert met de harde feiten

over de stad. Aan het eind van de ervaring neem je een duik in het ei om af te koelen en wakker te

worden.

In de talkshow ‘s avonds creëerden we in tien dagen een dramaturgische boog van stappen van 25

jaar in de tijd vooruit. Samen met een maker van het festival en een expert rond een onderwerp dat in

dat jaartal centraal staat (een dijkeningenieur, rouwexpert, klimaatpsycholoog e.a.) onderzochten we

op meer feitelijke en praktische wijze wat er ons de komende 250 jaar te wachten staat.

Tussen januari en juli liep Stan Frijsinger mee als stagiair. Stan studeert aan de schrijversopleiding van

ArtEZ in Arnhem. Stan functioneerde als lid van het artistieke team van EILAND, deed veel research en

schreef samen met Thomas de tekst voor de audio-ervaring. Daarnaast schreef hij een kort

audioverhaal voor RADIX, dat werd ingesproken door actrice ‘Ntianu Stuger en in 2022 wordt

uitgebracht.
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PERS EN REACTIES

EILAND was publiekslieveling van de 2021 editie van Over het IJ Festival en zal wegens succes in

2022 terugkeren op het festival. Het Parool publiceerde voorafgaand aan het festival een interview

met Thomas Lamers over het werk en NRC schreef:

“Ondanks de apocalyptische insteek blijft de toon bevreemdend licht: hier geen grote

hongersnoden of wereldoorlogen ten gevolge van klimaatproblematiek, maar een dromerige

bespiegeling op een inmiddels bijna onvermijdelijke toekomst.”

EVALUATIE

Over dit werk zegt Collectief Walden in de korte documentaire die erover werd gemaakt: ‘we zijn niet

boos maar bezorgd, we willen dit onderwerp agenderen.’ Volgens ons is het daarbij belangrijk dat

hoewel het onderwerp zwaar is, bezoekers graag naar ons werk komen kijken en luisteren. Te veel

zwaarte kan mensen moedeloos maken of ervoor zorgen dat ze zich van problemen afkeren. We

zochten naar een balans tussen urgentie en ontspanning, wellness en het einde van de stad. Een

bevreemdend lichte toon, zoals het NRC schreef. Volgens Collectief Walden en het publiek sloeg die

toon aan. Omdat het een individuele ervaring is hebben nog relatief weinig mensen het werk kunnen

bezoeken. Het EILAND zal daarom dit jaar weer in het IJ komen te liggen zodat het verhaal meer

mensen kan bereiken. Ook is EILAND - specifiek de talkshow - voor Collectief Walden een manier om

samen met het publiek en experts contact te maken met toekomst. Een van onze langere lijnen. In 2022

zullen we in de talkshow meer ruimte maken om contact te maken met toekomst samen met bewoners

van stadsdeel Noord.

Still: Thomas Dolman

EDUCATIE

In de aanloop en na afloop van het project hebben we een aantal artistiekinhoudelijke, educatieve

activiteiten ontplooid. In januari 2021 gaven we, vanwege het wegvallen van een studiereis naar het

buitenland, een op maat verzorgde online performance-lecture met gebruikmaking van offline

postpakketjes aan studenten theaterwetenschap van de UvA over ‘eilanddenken’. Na afloop van het

project verscheen Thomas Lamers in een podcastaflevering van The Europeans, getiteld ‘The final 250

https://player.vimeo.com/video/644381614?h=e74d20128f
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years of Amsterdam’ en sprak Katz Laszlo in een Q&A bij de filmvertoning van Anote’s Ark in LAB111,

over de president van een verdwijnend eilandstaatje. Omdat de belangrijkste artistieke geste van

EILAND het luiden van de klok voor het einde van Amsterdam is, zijn deze optredens (zoals ook het

verkondigen van de boodschap in Parool) voor ons onderdeel van de werking van het kunstwerk.

Stills: Thomas Dolman
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2.3 SZÉLCSENDÉLET

Reprise van WINDSTILLEVEN (2016-17) in Hongarije

Van 26-08-2021 tot 28-08-202, Placcc Fesztival, Népsziget, Budapest

SZÉLCSENDÉLET is een Hongaarse vertaling / bewerking van WINDSTILLEVEN, onze voorstelling uit

2016. De voorstelling over tijd en verandering combineert een inhoudelijke, nonfictieve aanpak met

geïsoleerde, zintuiglijke ervaringen. SZÉLCSENDÉLET dompelt het publiek beurtelings onder in intense,

meditatieve ervaring van het landschap en een zeer esthetische, meeslepende beeldende installatie.

Door het gebruik van individuele geluidsdempers en een collectieve camera obscura, wordt de

tijdservaring van het publiek gemanipuleerd. SZÉLCSENDÉLET verrast uiteindelijk, doordat de

theoretische inhoud zich tenslotte onthult als de voorbereiding voor een diep persoonlijke reflectie op

rouw en verlies. Op de vier plaatsen waar WINDSTILLEVEN in Nederland werd opgevoerd, was de

belangrijkste landschappelijke metafoor die we gebruikten de verandering van het landschap onder

invloed van de voortdurende wind. In Budapest was het ‘t stromen van de Donau als constante maar

veranderlijke achtergrond van maatschappelijke en ecologische processen.

Foto: Collectief Walden

WERKWIJZE

SZÉLCSENDÉLET was de uitvoering van een samenwerking met Placcc waar voor het eerst in 2016

wederzijds over gedroomd werd, na deelname aan een uitwisseling in het kader van het Europese IN

SITU netwerk, waarin Collectief Walden door Oerol werd geïntroduceerd. Het project werd in 2019 al

eens uitgesteld, vanwege de reguliere fondsenonzekerheid waar deze Hongaarse producent mee te

werken heeft. In 2020 was het de pandemie die nogmaals voor een uitstel zorgde. In de eerste helft

van dat jaar, bereidden we het project echter wel op afstand al grotendeels voor, zodat we in 2021
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nog slechts twee weken op locatie nodig hadden om de Hongaarse cast in te werken en de laatste site

responsive aanpassingen door te voeren in de tekst en de landschapsingrepen.

EEN KORTE VOORGESCHIEDENIS

In het voorjaarssemester van 2020 ging Collectief

Walden een bijzondere samenwerking aan met en

docent en studenten architectuur van van de

technische universiteit in Budapest, de oude statige

BME aan de Donau. Via een van de docenten, de

assistent-professor Peter Lassu, werd er voor twaalf

studenten een vak georganiseerd rond het

ontwerpen van een nieuw decor voor onze

voorstelling WINDSTILLEVEN, waarvan wij in

Nederland het decor al gerecycled hadden in nieuw

werk, maar die het Hongaarse festival Placcc graag

wilde boeken. Aan het begin van het semester

reisden Jente en René naar Budapest om het plan

toe te lichten, en op gezette momenten zoomden we

om de voortgang te bespreken. De studenten

ontwikkelden in groepjes vier ontwerpen, elk van

hoge kwaliteit. Na de laatste presentaties

selecteerden wij er een, waarna alle studenten zich bogen over de technische realiseerbaarheid van

het ontwerp. In de zomer van 2020 bouwde Peter in samenwerking met drie van de studenten en een

zeer ervaren houtbouwer in een werkplaats in Tarján het het decor. Jente, René en Thomas reisden af

om een helpende hand te verlenen aan de bouwers, de casting voor te bereiden en de definitieve

locatie te kiezen en te researchen. Het project werd vanwege de oplaaiende corona-uitbraak in

Hongarije op het laatste moment uitgesteld.

IMPACT

Naast de samenwerking met de architectuurstudenten,

verzorgden we in de dagen voorafgaand aan de

uitvoeringen in augustus 2021 een tweedaagse workshop

voor studenten van de FreeSzFE, de autonome afsplitsing van

de agressief door de regeringspartij Fidesz overgenomen

theaterschool. We introduceerden ons paradoxale concept

van site responsive touren, waarbij in de driehoek

landschap/thema/ingreep een van de zijden kan wisselen,

waarbij de andere twee gelijkblijven en zich verhouden tot

het nieuwe landschap.

Met SZÉLCSENDÉLET gaven we een impuls aan een

theaterscene onder grote druk. De samenwerkingen met het

festivals, de ontwerpers en bouwers, de cast en de

theaterstudenten werd als vitaal en wederzijds inspirerend

ervaren. We zijn er trots op door middel van onze core business bij te hebben gedragen aan het

(Europese) burgerschap van steeds verder gemarginaliseerde en geisoleerde kunstmakers en culturele

ondernemers. Voor onszelf was de uitwisseling bijzonder inspirerend en intern raken we er niet over

uitgepraat hoe bijzonder we het hebben gevonden. Mede geïnspireerd op onze ervaringen in

Hongarije schreef Thomas de volgende opinie op Theaterkrant.nl.

https://www.theaterkrant.nl/nieuws/thomas-lamers-de-stilte-van-de-grote-instellingen-in-nederland-is-verontrustend/
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PERS EN REACTIES

“Zo is Collectief Walden erin geslaagd een uitgesproken vooruitstrevende, diepzinnige maar diep

serene voorstelling te maken, die voor de weinige mensen die deze 3 x 2 voorstelling hebben

kunnen zien, misschien wel een van de grote theaterervaringen van de laatste jaren is. Voor mij in

ieder geval wel.” (vertaling uit Hongaarse recensie op Dunszt.sk)

Foto’s: Collectief Walden
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2.3 WARMTE

reprise

Van 22-10-2021 tot 24-10-2021, Warming Up Festival, Tolhuistuin Amsterdam Noord

WARMTE is een troostrijke doemdienst en filosofische dinnershow. Onder het genot van drie vegan

gangen en op verwarmde radiatorbankjes ondergaat het publiek een seculiere mis die helpt bezinnen

op de klimaatcatastrofe. Uit het katholicisme lenen we op speelse wijze de vorm, en het fenomeen van

‘missa’ of wegzending na weer toegerust te zijn voor het leven van alle dag in chaotische tijden.

Inhoudelijk bekritiseren we drie iconische beelden: dat van het kruis, dat van de opwaartse pijl van

oneindige groei en dat van de scheidslijn, die symbool staat voor onze obsessie met verschil. In plaats

daarvan stellen we voor een cirkel te vormen.

Foto: Nichon Glerum

WERKWIJZE

WARMTE is een bestaand decor, wat al eerder gebruikt werd voor lezingen en muzikale recitals rond

de thematiek van warmte, wat weer symbool staat voor onze energie-afhankelijkheid. Een houtkachel

verwarmt via een CV installatie radiatorbankjes. Voor de opvoering in corona-tijden hebben we het

aantal bankjes van 8 uitgebreid naar 12, om zo het publiek indien nodig wat verder uit elkaar te laten

zitten. WARMTE is van een plaats voor programma geworden tot een volwaardige voorstelling, met

alle productionele opschaling van dien. We werkten samen met Ed Bahonie (Jaap Warmenhoven) voor

de muziek en Markoesa Hamer als speler. De catering was in handen van Nine Fluitsma, die een

culinair concept van Heet Brood uitvoerde.

PERS EN REACTIES

“Ten eerste rekenen Lamers en Hamer af met het geprivilegieerde kluizenaarschap van de

patroonheilige van Collectief Walden: filosoof Henry David Thoreau, die met zijn boek Walden
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de naam van het gezelschap inspireerde. Was zijn afzondering in de natuur wel zo inspirerend,

als hij eigenlijk alle luxe van de ‘beschaving’ steeds binnen handbereik had?

Daarnaast haalt Hamer in haar slotbetoog een essay van Jonathan Franzen aan, waarin hij

betoogt dat we moeten stoppen met ‘doen alsof’ we de klimaatcrisis überhaupt nog kunnen

afwenden. Het is te laat, dus we kunnen ons maar beter voorbereiden op de rampen en oorlogen

die het gevolg zullen zijn van onze nalatigheid en decadentie, door waarden als

gelijkwaardigheid, solidariteit en gelijke rechten te waarborgen door de democratische

rechtsstaat te verdedigen. Zo wordt iedere daad die sociale rechtvaardigheid nastreeft een

klimaatdaad. Door de aandacht uiteindelijk toch ook bij de noodzaak van politieke actie te

leggen maakt Collectief Walden van Warmte een inspirerende avond die zowel op filosofisch als

op activistisch niveau interessant is.” (Theaterkrant.nl)

EVALUATIE

WARMTE is een ambitieus project wat betreft productionele

aspecten, en we zijn bijzonder trots op het eindresultaat dat we

hebben gedraaid. De gast(s)prekers gaven indrukwekkende

pleidooien om ons op betere ecologische en solidaire wijze te

manifesteren in ons dagelijkse en maatschappelijke bestaan. We

kregen van hen terug dat de centrale vraag die wij hen stellen

“Wat moeten we vandaag doen om over 1000 jaar nog te

floreren als soort, op een florerende planeet?” prikkelt tot het

formuleren van gedachten waar zij anders van weg zouden

blijven. De tranen en dankbaarheid van het publiek, waaronder

activisten en dominees, bewijzen voor ons de zinnigheid van onze

exercitie.



14

3. Gezamenlijk, digitaal en in het voorbijgaan: omvang en

samenstelling publiek

Het is geen verrassing dat wij in 2021, waarin er nog met regelmaat stevige corona maatregelen van

kracht waren, niet onze doelstellingen qua omvang van het livepubliek hebben behaald. Wel prijzen

we ons gelukkig dat we relatief gezien veel werk hebben kunnen maken én tonen. Digitaal en in het

vluchtige voorbijgaan hebben we juist een veel groter publiek weten te bereiken dan in de

doelstellingen genoemd is.

3.1 De gezamenlijke, live-ervaring

Collectief Walden maakt werk buiten de gebaande paden en geeft daarmee ook de wijze waarop

de bezoeker toetreed tot het werk vorm. In 2021 hebben wij al ons werk gemaakt met de

coronamaatregelen in ogenschouw. Rondom de vensterexpositie RADIX organiseerden we wandelingen.

Per keer konden er maximaal 10 bezoekers meelopen. De bezoekers van WARMTE zaten op

radiatorbankjes. Deze waren zo vormgegeven dat de zitplaatsen zich op anderhalve meter van elkaar

bevonden. De maximale capaciteit was 24. De overvarende bezoekers van EILAND ondergingen zelfs

een individuele ervaring op het eiland. Er kon maximaal 13 bezoekers per dag overvaren. In totaal

hebben we hiermee 313 bezoekers mogen ontvangen.

Een belangrijke voetnoot bij dit aantal is dat we ook nog een substantieel aantal bezoekers hebben

ontvangen bij onze educatieve activiteiten. De talkshow van EILAND werd gedurende het Over het IJ

Festival elke avond gepresenteerd. De talkshow was een volwaardig, avondvullend programma.

Omdat het echter onderdeel uitmaakte van het contextprogramma en het vrij te bezoeken was,

hebben wij het opgenomen als educatieve activiteit in plaats van reguliere activiteit, al zien wij dit

programma wel als een grensgeval. Daarom willen wij het totaal aantal bezoekers van de talkshow

hier nog wel benadrukken: dat waren er nog 246.

Still: Thomas Dolman
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3.2 Digitaal en in het voorbijgaan

De vensterexpositie RADIX (een hybride fysiek/digitaal werk) is gedurende 2021 door Amsterdam

getrokken. Rondom de expositie zijn een aantal livemomenten georganiseerd, maar dit was lang niet

altijd mogelijk. RADIX is gemaakt, zodat ook de voorbijganger, zonder directe tussenkomst van

Collectief Walden, het werk in zijn volledigheid kan ervaren. Tussen de live momenten door hebben

veel meer voorbijgangers het werk kunnen bezichtigen en beluisteren.

In 2021 hebben op de locaties Cultureland aan de drukke Admiraal de Ruijterweg en in de Tolhuistuin

helemaal geen livemomenten plaatsgevonden. Daarom hebben wij deze als digitaal evenement

opgenomen in de verantwoording. Het is lastig in te schatten hoeveel van de voorbijgangers het werk

daadwerkelijk ervaren hebben. Wel willen we benoemen dat zeker ook bij de Tolhuistuin het werk een

prominente plek had en ook tijdens de populaire festivals ADE en IDFA te zien en beluisteren was. De

bij RADIX behorende podcast is 487 keer geluisterd. De whatsapp met de tekst van Babeth Foncie

Fotchind is ruim 20 keer verstuurd.

RADIX kreeg als spin-off de NTR DOCS podcast ‘Er woekert een probleem in onze bodem’. Deze

podcast is 23.356 keer beluisterd.

De podcast van The Europeans over EILAND, opgenomen met bezoekers in de Tolhuistuin, is na afloop

van het festival nog 4.786 keer geluisterd.

In totaal was ons digitale bereik: 28.649.

Foto: Wandelen en Duizendknoopthee drinken met bezoekers van RADIX
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4. Van intiem met een grote impact tot wijds en vluchtig:

impact en stakeholders

Model 1: stakeholders Collectief Walden

De impact van Collectief Walden vindt grotendeels plaats op het snijvlak, op het punt van

gelijkwaardige interactie: de interactie tussen het werk en de omgeving, tussen sprekers en makers, de

kunst en het publiek, het collectief en de coproducent.

De impact van ons werk laat zich vergelijken met de groei van de planten en bomen die met

regelmaat figureren in ons werk. Het grootste deel van ons werk is te vergelijken met het planten van

bomen, van hardhout. Met veel aandacht, tijd en geduld hebben we op intieme en intensieve wijze

contact met onze ‘doelgroep’, om onze impact stevig te wortelen en uit te laten groeien:
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4.1 Reflecteren

Een duurzaamheidsmedewerker van een multinational voor sportkleding kwam Overvaren tijdens

EILAND. Er ontstond een gesprek over de duurzaamheid van het concern en een reflectie op de impact

van zijn werk.

4.2 Inspireren

Kitlyn Tjin A Djie (van de organisatie Beschermjassen) was te gast tijdens EILAND | over het eind, de

talkshow van EILAND. Zij sprak over het belang van intergenerationele relaties, bijvoorbeeld bij

ontheemding door migratie (in het licht dat we Amsterdam moeten gaan verlaten.) Haar verhaal werd

het uitgangspunt van een nieuw contextonderdeel van EILAND 2022, waarin intergenerationele

uitwisseling het uitgangspunt wordt voor de inhoud van nieuw artistiek materiaal (Iiederen.)

Schrijver en jurist Babeth Fonchie Fotchind sprak tijdens WARMTE in 2020. Haar preek was zo

inspirerend, dat wij haar vroegen een gedicht voor RADIX te schrijven, haar vervolgens terug vroegen

voor WARMTE 2021 en zij nu in 2022 een tekst gaat schrijven voor de nieuwe voorstelling NAU.

4.3 Doorgeven

Tijdens WARMTE 2021 kwam, op dat moment ex, Kamerlid Suzanne Kröger bij een van de

voorstellingen (s)preken. Niet lang daarna trad zij opnieuw toe tot de Tweede Kamer. Een deel van de

preek die zij had geschreven voor WARMTE deelde zij op het moment van toetreding op haar Sociale

Media. Daaronder schreef zij:

“Vlak voordat ik opnieuw beëdigd werd, mocht ik een “preek” uitspreken in de prachtige

voorstelling WARMTE van Collectief Walden. Deze tekst is een deel daarvan. Het verwoordt de

complexe opdracht, die ik weer meeneem de politieke arena in. Als woordvoerder Klimaat,

Justitie, Asiel en Migratie van GroenLinks. Met open vizier, luisteren, op zoek gaan naar de

stemmen die niet gehoord worden, en zorgen dat deze aan bod komen.”

4.4 Zaadjes planten

Echter hebben we in 2021 ook kennis mogen maken met een heel andere manier van impact maken.

Met de podcast die we voor NTR DOCS maakten bereikten we een heel groot, maar anoniem publiek,

veel meer te vergelijken met het wijds uitstrooien van bloemenzaadjes. De zaadjes waaien mee met de

wind en raken langs veel plaatsen. Sommigen waaien in het water, anderen worden door de vogels

opgegeten, maar enkelen wortelen en groeien uit.

4.5 Publieksonderzoek

Collectief Walden heeft het afgelopen jaar zelf geen publieksonderzoek uitgevoerd, van een deel van

de producties was de bezoeker (de voorbijganger of luisteraar) anoniem, de andere producties waren

zo intiem dat er altijd na afloop directe uitwisseling plaatsvond tussen de makers (die ook performers

zijn) en de bezoekers.

Over het IJ Festival, met wie wij EILAND maakten, deed wel een publieksonderzoek. EILAND werd

uitgeroepen tot publiekslieveling, met een beoordeling van een 8,2.

4.6 De ‘schaduwzijde’ van gelijkwaardige interactie

Ons werk staat vanaf het begin van de conceptontwikkeling in de wereld, doordat we opereren in het

publieke domein en de publieke ruimte. We zijn vanaf het begin in overleg met mensen met een

specifieke expertise, er is een intensieve samenwerking met presentatieplekken en doorlopend overleg

https://www.facebook.com/waldencollectief/?__cft__[0]=AZUp000Lg9lSs4rjl8ElR6Nou6aZHSLqwGzTVrTWWTkMJTpsXOUM9HShVje7ZH6_Ijq7KBX_LgUCz3nCQ-XrcumZH5T5kLLWfKoeiQrvPHp0kG_PPBu1EC63wY3rWvcGss7oVksac7zMtV77KhuoNCrj&__tn__=kK-R


18

met o.a. gemeenten en staatsbosbeheer over de (on)mogelijkheden van het presenteren op een

bepaalde locatie.

Ons werk moet zich daarom vaak in een vroeg stadium verhouden tot de stakeholders van onze

stakeholders. De onderwerpen hierin lopen sterk uiteen, van een in de gemeenteraad besproken angst

voor godslastering tot partijen die geen voorstander zijn van het bespreken van een minder utopische

toekomst (uit angst voor bijvoorbeeld het ineenstorten van de woningmarkt.) Soms heeft dit op directe

wijze invloed op het artistieke of productionele proces: van het terugtrekken van een sponsor, tot het

actief ontmoedigen van het aankaarten van een bepaald onderwerp, of het lang geheim houden van

een project uit angst voor reacties van bewoners.

Dit is de schaduwzijde van het actieve stakeholderschap dat wij voeren, er spelen soms tegenstrijdige

belangen, er is daadwerkelijk iets ‘at stake’. Tegelijkertijd zien wij dit als de uitdaging van ons werk,

we maken er ook daadwerkelijk impact mee.

Foto: Wandelen en Duizendknoopthee drinken met bezoekers van RADIX
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5. Hoogwaardig en bewerkelijk: SWOT-analyse

5.1 Artistiek en organisatorisch

Strengths Weaknesses

- De collectieve werkvorm is fluïde,

zorgt voor veel interne kennis en

competenties en maakt het artistieke

werk niet afhankelijk van één

vaandeldrager.

- Er is een grote bron aan artistieke

inspiratie, er staan een aanzienlijk

aantal concepten klaar voor de

komende jaren.

- Er is een grote mate van artistieke

flexibiliteit, die goed kan omgaan

met veranderingen van buitenaf.

- De gezamenlijke

verantwoordelijkheid van de

collectieve werkvorm geeft soms

een grotere belasting op het

individu dan in een meer

hiërarchische structuur en

verhoudt zich soms lastiger ten

opzichte van de codes en

regelgeving omtrent bv. de CAO.

- Binnen een grote rijkdom aan

ideeën is het van belang de

doelstellingen en de focus in de

gaten te blijven houden.

- In de artistieke flexibiliteit moet

het collectief - in het

meebewegen met stakeholders -

de artistieke autonomie goed

blijven waarborgen.

Opportunities Threats

- Het werk is in verregaande mate

interdisciplinair en bevindt zich

buiten de gebaande paden. De

mogelijkheden voor en interesse van

het presenteren van dit soort werk

zijn steeds verder aan het groeien.

- Bijvoorbeeld in het opstarten na

de corona periode waren er ook

partners die afzagen van

complexe projecten en terug

gingen naar kerndoelstellingen.

Dan valt het werk van Collectief

Walden eerder af.

5.2 Financieel-economisch

Strengths Weaknesses

- Collectief Walden heeft sterke,

langdurige relaties met

coproducenten en

presentatieplaatsen.

- De projecten van Collectief Walden

worden over het algemeen positief

ontvangen bij meerdere particuliere

fondsen.

- Het netwerk van speelplekken is

relatief beperkt. Het potentieel

wegvallen van een bestaande

partner heeft duidelijke

gevolgen.

- De kunst van Collectief Walden

is relatief duur en door de vorm

soms lastig op te schalen (touren

of spelen voor een groter

publiek is lang niet altijd een

mogelijkheid.)

Opportunities Threats
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- Er wordt gekeken naar

mogelijkheden voor

productdiversificatie en

verduurzaming van bestaand werk

door het op andere manieren in te

zetten en te hergebruiken.

- Omdat Collectief Walden deels

beeldend werk maakt, zijn er

mogelijkheden tot het genereren van

extra inkomsten door verkoop van

eerder gemaakt werk en

merchandise.

- Hoewel er duidelijke eigen

inkomsten zijn en mogelijkheden

voor het genereren van extra

inkomsten, blijft Collectief

Walden afhankelijk van

overheidssubsidies en bijdragen

van particuliere fondsen.

5.3 Sociaal-maatschappelijk

Strengths Weaknesses

- Collectief Walden heeft duurzaam

produceren hoog in het vaandel. Zij

heeft daarin ook actieve rol in de

lobby. Thomas Lamers heeft in 2021

bijvoorbeeld de investeringen in

fossiele energie bij het

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

aangekaart, in een open brief die

door meer dan 40 grote en kleine

theatergezelschappen werd

ondertekend.

- Het duurzaam produceren maakt

het werk complexer, tijdrovender

en duurder.

- Niet elke partner kan of wil aan

dezelfde duurzaamheidseisen

voldoen. Collectief Walden is

nog onderzoekend wat de

‘dealbreakers’ in deze gevallen

zijn.

Opportunities Threats

- Het werk van Collectief Walden

heeft in de kern een sterke

verbinding met de plek waarop het

werk staat. In een nieuwe artistieke

ontwikkelingslijn spelen de komende

jaren ook persoonlijke verhalen van

lokale bewoners een rol. Naast de

artistieke ontwikkeling biedt dit ook

mogelijkheden in het aanspreken

van nieuwe doelgroepen.

- In de uitgebreide samenwerking

met lokale partners,

professionals en bewoners heeft

Collectief Walden al langer

behoefte aan een medewerker

die programma’s en concepten

uitwerkt, nieuwe contacten legt

en bestaande onderhoudt. Hier

is echter geen structureel budget

voor. Dat maakt het slagen van

dit soort activiteiten mede

afhankelijk van aanvullende

fondsenwerving en de

investering van partners.

5.4 Doelstellingen

Vanaf 2022 willen we o.a. :

- in het opstarten van grote, nieuwe producties met coproducenten en/of de belangrijkste

samenwerkingspartners voorafgaand een klein haalbaarheidsonderzoek doen, waarin de
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verwachtingen van beide kanten worden vastgelegd. Doel is de productionele bewerkelijkheid

goed voor het voetlicht te brengen en de continuïteit te waarborgen bij personele wisselingen,

uitstel e.d.

- meer actieve acquisitie voeren en ons netwerk uitbreiden met het benaderen van ook koude

contacten.

- de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de artistieke kernleden formaliseren.

Foto: detail RADIX
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6. Financiële toelichting

6.1 Algemeen

Het boekjaar 2020 is, mede door de gemeentelijke coronasteun, positief afgesloten. Dit resultaat

wilden wij inzetten om producties die door Covid-19 niet door konden gaan alsnog uit te kunnen

voeren in 2021 en 2022. Helaas geldt, net als voor diverse Amsterdamse kunstinstellingen, ook voor

Collectief Walden dat de steun terugbetaald dient te worden. Als gevolg van het terugbetalen van

deze coronasteun hebben wij over 2021 een negatief exploitatieresultaat. Wij hebben de

mogelijkheid gekregen voor een gespreide terugbetaling over 3 jaar, wat gunstig is voor onze

liquiditeit.

Mede door het voorschot van het Fonds Podiumkunsten in het eerste kwartaal van de

meerjarensubsidie is de liquiditeit voldoende. De huidige prioriteit is het investeren in nieuw werk en

uitgestelde plannen waarmaken. Vanaf 2023 willen we daarnaast de algemene reserve vergroten.

In 2020 en 2021 zijn er een aantal wisselingen van zakelijk leiders geweest. Vanaf april 2021 heeft

het collectief een aantal maanden geen zakelijk leider gehad, in die maanden is de penningmeester

Leanne van Schijndel heel actief geweest. Dankzij haar hebben alle lopende zaken voortgang kunnen

vinden en daar zijn we haar heel dankbaar voor.

Sinds juni 2021 is Marieke van Delft zakelijk leider. Zij heeft onder andere als taak meegekregen de

administratie en organisatie verder te professionaliseren en deze beter af te stemmen op (o.a. de

verantwoording van) de nieuwe meerjarensubsidie.

6.2 Toelichting Model II P - Baten

De baten wijken af van de begrootte baten. De vermindering van de publieksinkomsten is te verklaren

door de coronamaatregelen (zie H.8), die enerzijds geleid hebben tot een latere recette en anderzijds

tot het uitstellen van producties.

De lager uitgevallen baten van de coproducties hebben te maken met de wijze waarop de financiële

administratie van onze coproducties is gevoerd. In 2021 waren zowel EILAND als Szélcsendélet

(Windstilleven) in de gezamenlijke investering (in tijd en geld) en qua gedeeld financieel risico

coproducties, waarbij de coproducenten ook sponsorinkomsten ontvingen. Echter hebben we gescheiden

administraties gevoerd en hebben we voor beide producties een uitkoopsom ontvangen en opgegeven

in plaats van een coproductiebijdrage.

De afwijkende indirecte opbrengsten zijn te verklaren uit het feit dat zowel RADIX als WARMTE

voortgezet werden met fondsenwerving uit 2020 en dat EILAND in 2021 helaas niet succesvol is

geweest op het gebied van fondsenwerving. Er zijn in 2021 geen acties geweest op het gebied van het

werven van particuliere donaties.

Het totaal aan publieke subsidies is door de coronasteun en door een internationaliseringssubsidie juist

hoger uitgevallen. In totaal hadden we in 2021 we 22% minder inkomsten dan vooraf begroot.
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6.3 Toelichting Model II P - Lasten

De beheerslasten personeel waren iets hoger dan begroot, de activiteitenlasten personeel juist lager.

De belangrijkste reden is dat het volledige honorarium van de zakelijk leider nu gecategoriseerd is

onder ‘beheerslasten’. Die keuze is gemaakt omdat de zakelijk leider in 2021 een breed scala aan

niet projectgebonden / niet aan projecten in 2021 gebonden, taken had. Daarnaast hebben de vaste

collectiefleden in verhouding meer algemene dagen gemaakt en minder directe activiteit gerelateerde

dagen (voorstellingen, repetities etc.) Dit heeft ermee te maken dat de gevraagde flexibiliteit van het

team in het meebewegen met de corona maatregelen ook veel meer overleg en algemene

werkzaamheden met zich meebracht. De verhouding activiteitenlasten personeel is vastgesteld op 60%

voorbereiding en 40 % uitvoering.

De materiële activiteitenlasten waren een stuk lager dan begroot. Dat komt omdat we in 2021 vrijwel

alleen materiële activiteitgerelateerde kosten hebben gemaakt voor het produceren van EILAND,

WARMTE is al in 2019 gemaakt, RADIX nog net aan het einde van 2020 en het Hongaarse decor van

Windstilleven is ook al eerder in Hongarije geproduceerd en daar gefinancierd. De verhouding

materiële lasten is vastgesteld op 20% voorbereiding en 80% uitvoering.

De marketinglasten zijn veel lager dan begroot. Dat heeft ermee te maken dat een groot deel van de

marketing intern is uitgevoerd. In het collectief zijn er verschillende competenties aanwezig, die niet

direct tot de kernactiviteiten horen. Vormgeving en marketing vallen daaronder. We hebben een vaste

plek op het AGA LAB, voor het maken van zeefdrukken (voor o.a. posters en merchandise.)

Het uitbesteden van de marketing bleek in 2021 niet goed te werken. We werkten met twee zeer

ervaren en competente marketeers, maar doordat de spreiding van de verschillende activiteiten te

groot was, was het lastig de continuïteit te waarborgen. Doordat de marketingcompetenties zelf in huis

waren, bleek het succesvoller de marketing intern uit te voeren. Echter zijn deze inspanningen

geadministreerd als kernactiviteiten. De nu genoemde post bestaat grotendeels uit advertentiekosten

en wat uitbesteed drukwerk. Het beter administreren van deze activiteiten is een aandachtspunt voor

2022.

Still: Thomas Dolman
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7. De invloed van Covid-19 op 2021

7.1 Omgaan met de maatregelen

In 2021 hebben wij werk gemaakt dat in een hoge mate ‘corona-proof’ was: werk in de buitenlucht,

op anderhalve meter en met een beperkte capaciteit. Zo hebben wij een relatief groot deel van onze

activiteiten kunnen uitvoeren. De uitvoeringen die geen doorgang hebben kunnen vinden (Oerol en

WARMTE in Almere) zijn in een vroegtijdig stadium uitgesteld en daarmee heeft de uitstel een relatief

geringe invloed gehad op de overkoepelende organisatie.

Wel hebben de maatregelen en het virus zelf op meer kleinschalige wijze invloed gehad. De

dreigende annulering heeft constant boven het hoofd gehangen. Dat vraagt veel flexibiliteit,

vooruitdenken en omgaan met onzekerheden van de collectiefleden. Hoewel alles op projectniveau

grotendeels door kon blijven gaan, moesten locatiebezoeken, overleggen, repetities e.d. wel met

regelmaat verplaatst worden. Met een klein team hebben dit soort zaken direct een groot effect op

de werkbelasting.

De werkruimte van het collectief is een klein atelier. Dit zorgde er voor dat er voor grote delen van

2021 veel vanuit huis gewerkt moest worden. Op de momenten dat samenkomst op het atelier

noodzakelijk was, diende iedereen vooraf een zelftest te doen. Tijdens voorstellingen werden dagelijks

zelftests uitgevoerd. Deze tests werden vergoed door Collectief Walden.

Toch waren wij in 2021 ook niet immuun voor het virus. Tijdens WARMTE kreeg een lid van het

keukenteam corona. Hoewel we door mochten spelen, moest dit met een kleinere keukenbezetting. Dat

hield in dat we de kaartverkoop voor een tweetal voorstellingen op stop moesten zetten. We konden

simpelweg niet de volledige capaciteit van de bezoekers aan.

7.2 De effecten op lange termijn

Het weer op gang komen van de podiumkunstensector in 2022 zorgt er in eerste instantie voor dat we

veel eerdere beloftes uit voorgaande jaren waarmaken. Het maakt 2022 een intensief inhaaljaar.

Tegelijkertijd zorgen de effecten van de pandemie er wel voor dat de jaren 2023 en 2024 veel

onzekerder zijn geworden. Het is veel moeilijker te voorspellen hoe de verschillende partners en

potentiële partners in ons netwerk de toekomst gaan vormgeven.

7.3 Inzet coronagelden

De extra bijdrage die wij via het Fonds Podiumkunsten hebben ontvangen in 2021 is gegaan naar het

blijven maken en tonen van projecten, ook al waren de inkomsten veel lager (door geen, of veel

minder, betalende bezoekers.) Het gehele team van Collectief Walden bestaat uit ZZP’ers, die we op

deze manier werk bleven bieden. Ook is het steungeld gebruikt om de extra kosten die kwamen kijken

bij het hernemen van projecten die in 2020 waren uitgesteld.
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8. Met de trein van Amsterdam naar Budapest: geografische

spreiding

In 2021/2022 focust Collectief Walden op binnen Amsterdam op stadsdeel Noord. In 2021 deden we

dat met RADIX en WARMTE in de Tolhuistuin en EILAND op het Over het IJ Festival.

De spreidingsdoelstellingen in Nederland hebben we helaas niet behaald. Zowel het Oerol Festival op

Terschelling als onze samenwerking met museum M. en LandArt Flevoland in Almere werden uitgesteld

naar 2022 vanwege de coronamaatregelen.

Door de uitnodiging van het PLACCC festival in Hongarije hebben we wel 5 (van de beoogde 8)

buitenlandse voorstellingen kunnen spelen.

Still: Thomas Dolman
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9. Reflectie op de codes

Code Diversiteit en Inclusie

Startpositie: Hoe is de situatie/

toepassing/realisatie bij aanvang

van het verslagjaar?

Gastkunstenaars en gastsprekers vormen een belangrijk

onderdeel van een groot deel van ons werk. Bij aanvang

van ons verslagjaar was er een algeheel bewustzijn dat we

een voorkeur hebben voor andere sprekers dan ‘the usual

suspects.’

Wat was de doelstelling voor het

verslagjaar?

In 2021 hebben we kwantitatieve doelstellingen voor onze

gastsprekers vastgesteld. Voor EILAND zochten we naar

lokale sprekers, sprekers met een migratie achtergrond

en/of queer personen. Voor WARMTE nodigden we alleen

‘niet-mannen’ uit (vrouwen en non-binaire personen.)

Wat waren de

activiteiten/ontwikkelingen in het

verslagjaar?

De kwantitatieve doelstellingen, en de verplichting die we

onszelf daarmee oplegden, werkten goed. Dit blijven we

de komende jaren doen.

Soms haalden we de doelstelling niet helemaal, vaak had

dit te maken met corona gerelateerde afzeggingen en

last-minute vervangingen, soms specifieke wensen van een

partner voor een bepaalde gast.

In onze samenwerking met Hongarije hebben we

geprobeerd de Hongaarse queer community een hart

onder de riem te steken.

Wat is de stand van zaken aan het

eind van het jaar en wat is de

doelstelling voor het komende jaar?

We zijn gematigd positief over de stand van zaken in

2021. Collectief Walden is zeer divers op het gebied van

gender en seksuele oriëntatie, dit is ook een speerpunt van

de organisatie. Maar, zeker voor een Amsterdams collectief,

mag het percentage van gastsprekers, kunstenaars en

bezoekers met een migratieachtergrond verder omhoog.

In 2022 werken we in samenwerking met partner Over het

IJ aan deze doelstelling, door middel van het

contextprogramma en de publieksbenadering.

Ook in de organisatie (personeel) zijn

kunstenaars/medewerkers met een migratie-achtergrond

ondervertegenwoordigd. Samen met bestuurslid Safia

Akkuş werken we in 2022 aan een plan.

Cultural Governance Code

Startpositie: Hoe is de situatie/

toepassing/realisatie bij aanvang

van het verslagjaar?

Collectief Walden voldeed en voldoet aan de Cultural

Governance Code.

Wat was de doelstelling voor het

verslagjaar?

De doelstelling aan het begin van het verslagjaar was het

onderzoeken van mogelijke vervanging van twee

aftredende bestuursleden van het vijfkoppige bestuur.

Wat waren de

activiteiten/ontwikkelingen in het

verslagjaar?

Met de overgang van een projectsubsidie gestuurde

organisatie naar een meerjarig gesubsidieerde organisatie

bevond ook de relatie bestuur-directie zich in 2021 in een



27

overgangsfase. Besloten is - in ieder geval tijdelijk - te

kiezen voor een meer compact driekoppig bestuur.

Wat is de stand van zaken aan het

eind van het jaar en wat is de

doelstelling voor het komende jaar?

In 2022 vindt een evaluatie van het bestuursdersmodel

plaats en een aanscherping van het bestuurdersregelement.

Fair Practice Code

Startpositie: Hoe is de situatie/

toepassing/realisatie bij aanvang

van het verslagjaar?

Collectief Walden heeft de Fair Practice Code hoog in het

vaandel staan. Bijvoorbeeld de balans tussen werk en privé

is een belangrijke factor in de keuzes die gemaakt worden.

Wat was de doelstelling voor het

verslagjaar?

De doelstelling voor het verslagjaar was het in kaart

brengen van de complexe transitie van een collectief van

zelfstandigen naar een organisatie met het bestuur als

werkgever en de kernleden van het collectief als

werknemers in dienst volgens de CAO.

Wat waren de

activiteiten/ontwikkelingen in het

verslagjaar?

Collectief Walden heeft zich in 2021 aangesloten bij het

NAPK en nam (en neemt) de sectorbrede ontwikkelingen

mee in de eigen transitie in de organisatie.

Wat is de stand van zaken aan het

eind van het jaar en wat is de

doelstelling voor het komende jaar?

De doelstellingen voor 2022 zijn:

- De indiensttreding van de kernleden van het

collectief.

- Het meer expliciet maken van de afspraken en

verwachtingen vooraf (van werknemers, tot zzp’ers,

tot stagiairs.) Dit heeft deels betrekking op hoe in

een collectieve werkwijze ook de belangen van alle

betrokken individuen goed behartigd worden.

- Ook volgt Collectief Walden de ontwikkelingen van

de nieuwe stichting Sociale Veiligheid

Podiumkunsten nauwgezet.
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10. Stichting Urwald

Collectief Walden valt onder het bestuur van Stichting Urwald. Het bestuur voert de taken onbezoldigd

uit. Op 31 december 2021 bestond het bestuur uit:

Nienke Scholts (voorzitter)

moment van aantreden: 21-01-2014

moment van aftreden: 01-01-2022

werkt als: programma coördinator bij Arias

nevenfuncties: algemeen bestuurslid bij David Weber Krebs

Thijs van Bemmel (vice-voorzitter)

moment van aantreden: 29-10-2019

moment van aftreden (uiterlijk): 29-10-2027

werkt als: oprichter en eigenaar (33%) van Kairos Furniture, een producent van duurzame zitmeubelen,

als zelfstandige zonder personeel ingeschreven bij de KvK als BemBem Creates

nevenfuncties: vrijwilliger van tennisvereniging T.V. Tie-Breakers als voorzitter van de

open-toernooicommissie.

Leanne van Schijndel (penningmeester)

moment van aantreden: 29-10-2019

moment van aftreden (uiterlijk): 29-10-2027

werkt als: controller bij TivoliVredenburg

nevenfuncties: geen

Safia Akkuş (secretaris)

moment van aantreden: 29-10-2019

moment van aftreden (uiterlijk): 29-10-2027

werkt als: zelfstandig consultant urban innovation and digital transformation projects

nevenfuncties: geen

Selm Wenselaers (algemeen bestuurslid)

moment van aantreden: 29-10-2019

moment van aftreden: 01-01-2022

werkt als: Artistiek leider SoAP, conservator Museum Arnhem

nevenfuncties: bestuurslid What You See Festival, Zomer van Antwerpen, de Transmissie en De Nwe Tijd

en lid algemene vergadering van Mestizo Arts en WP Zimmer

Kort na de jaarwisseling (21/22) zijn Nienke en Selm uit het bestuur getreden.  Beide dramaturgen

hebben grote waarde gehad in het constructief en kritisch bevragen van het dagelijks handelen van de

stichting. Nienke was betrokken bij de oprichting en heeft het grootste deel van haar 8 jaar als

bestuurder gefunctioneerd als betrokken voorzitter. Ze heeft met zorg en aandacht voor continuïteit

gezorgd bij de grote wisselingen in het bestuur in 2019. Selm was onvervangbaar scherp en

meedenkend ten tijde van het ontwikkelen van ons vierjarenplan en wist ons ook daarna steeds alert te

houden op andere manieren van ondernemen. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet voor

Collectief Walden!
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De directie bestond op 31 december 2021 uit:

Marieke van Delft (zakelijk leider sinds juni 2021) en het gezamenlijk artistiek leiderschap van Thomas

Lamers (50%), René van Bakel (25%) en Jente Hoogeveen (25%)

De inkomsten van de directie vallen ruim onder de Wet Normering Topinkomens.

Stichting Urwald | Collectief Walden

Tolhuisweg 1

1031 CL Amsterdam

+31(0)624 87 47 97

info@collectiefwalden.nl

Bank NL41TRIO0198331223

Btw 853663798B01

KvK 59839821

RSIN 853663798

www.collectiefwalden.nl

www.instragram.com/collectiefwalden
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