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Matijs Jansen en Walter Bart nemen alle rollen in ‘Ik heb spijt’ op zich. Sofie Knijff 
 

THEATER 

Wunderbaums alternatief voor Duitsland 
Het theatercollectief Wunderbaum leidt sinds vorige zomer het Oost-Duitse Theatherhaus Jena. Dit 
weekend spelen ze daarmee voor het eerst in België. 

 
FILIP TIELENS 
Wunderbaum is voor drie jaar aangesteld als artistiek leider van Theatherhaus Jena, in de gelijknamige 
Oost-Duitse stad. Naar Vlaams-Nederlandse normen is het Theaterhaus groot, met een budget van 2,5 
miljoen en veertig medewerkers. Wunderbaum brengt er nieuwe creaties en remakes van oude 
stukken, en neemt een aantal artiesten uit de Lage Landen mee. ‘Maar we gaan ook inzetten op Duitse 
makers’, belooft acteur Matijs Jansen. ‘Het mag niet voelen alsof er een Nederlandse invasie aan de 
gang is.’ 
‘Onze voorgangers maakten links-activistisch theater. Ik heb het gevoel dat wat wij doen toch iets 
beter aanslaat’MATIJS JANSENWunderbaum 

Maar wat heeft een bonte bende als Wunderbaum, bekend om haar actueel en geestig theater dat 
speelt met feit en fictie, in godsnaam te zoeken in een Duits stadstheater, waar – zo wil het cliché – 
het ijzeren repertoire van Goethe tot Schiller nog steeds de norm uitmaakt? ‘Het is leuk om ons om de 
zoveel tijd opnieuw uit te vinden’, vertelt Jansen. ‘We waren toe aan een nieuwe uitdaging. Jena biedt 
een kans om internationaler te werken, op een duurzame manier.’ 

Ik heb spijt, dit weekend te zien bij NTGent, is de eerste productie uit Jena die naar de Lage Landen 
komt. Daarin speelt Jansen een sensatiebeluste talkshowhost die zijn gasten aan een kruisverhoor 
onderwerpt. Walter Bart vertolkt de andere rollen: een transgender die halfweg de transitie stopte 
met hormoonbehandelingen, de vrouw van een Britse IS-strijder die terug naar huis wil en ex-PVV-
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politicus Joram van Klaveren die na veel islambashen intussen zelf bekeerd is tot moslim. De centrale 
vraag: hebben zij spijt van hun daden, of niet? 

Ook op scène: muzikant Oliver Jahn van de band Los Banditos, uit Jena. Zijn verhaal is een spiegel 
van de geschiedenis: ooit had de Stasi hem in het vizier, waarop hij naar het Westen vluchtte, om na 
de val van het IJzeren Gordijn terug te keren naar zijn familie en zich aan te sluiten bij de antifa’s. ‘Daar 
trainde hij om neonazi’s in elkaar te slaan, wat hij ook heeft gedaan’, vertelt Jansen. ‘Nu werkt hij 
als Naziausstiegsberater: in de cel probeert hij neonazi’s te deradicaliseren, maar ook Syriëstrijders. 
Wij vragen hem in het stuk of hij dit doet als reactie, uit spijt omdat hij zich zélf een tijd misdragen 
heeft. Maar die vraag ontwijkt hij.’ 

Als slogan voor hun eerste Spielplan in Jena koos Wunderbaum Thü̈ringen kein Problem. Maar is dat 
wel zo? De deelstaat staat bekend als neonazistische broeihaard, waar één vijfde van de kiezers 
stemde op de rechts-radicale partij Alternative für Deutschland. Jansen: ‘Dat klopt, maar Jena is als 
studentenstad vrij progressief. In onze linkse theaterbubbel merken we er niet zoveel van. Er zijn zelfs 
eerder sterke sentimenten tégen rechts.’ 

Toen Wunderbaum net aangesteld was in Jena, kwam de Thüringse minister-president Bodo 
Ramelow (Die Linke) toevallig naar Rotterdam. ‘We vroegen hem wat voor stukken hij graag zou willen 
zien. Hij zei: “Zorg dat niet voortdurend het negatieve van die 20 procent AfD-stemmers wordt 
beklemtoond”. Ik geef toe, het is heel verleidelijk om net wél op die groep te focussen. Maar als we 
het doen, zullen we hen nooit zomaar veroordelen.’ 

Wunderbaum brengt zelf ook een alternatief voor Duitsland, met zijn zelfbewuste, slim-speelse, 
vaak ironische voorstellingen. ‘Onze voorgangers in Jena maakten links-activistisch theater’, zegt 
Jansen. ‘Ik heb het gevoel dat wat wij doen toch iets beter aanslaat.’ 

Voor Wunderbaum is de situatie nieuw, met standplaatsen in Rotterdam, Jena en Milaan, waar 
actrice Marleen Scholten naartoe verhuisde met haar Italiaanse lief. Jansen: ‘Het is inspirerend om op 
al die plekken aanwezig te zijn, maar op praktisch vlak kan het frustrerend zijn. Gelukkig is er Skype. Ik 
heb spijt is zelfs bedacht via videochatvergaderingen.’ 

‘Ik heb spijt’ van Wunderbaum op 3 en 4/5 bij NTGent; dit najaar bij Monty in 
Antwerpen. 

 


