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Reportage Locatietheater in Veenhuizen

Van onze verslaggever
Jurre van den Berg

veenhuizenRegisseur Tomde Ket
schuilt ineenwitpartytentjeopdebin-
nenplaats van het Gevangenis-
museum in Veenhuizen. Regendrup-
pels spatten op het tentdak. Alweer.
Het is behelpen, eendoorloop tussen
de buien door. ‘Drie kwartier droog?
Dat schietnietop.’

Voor hem op tafel liggen een rol
tape,eenaccubooreneenpaarschroe-
ven. Indedagenvoordepremière van
theaterspektakel Het Pauperparadijs
wordtopelkdetailgelet. ‘Muziek, licht,
techniek, spel – alles schuift nu in el-
kaar.’ In het voorbijgaan bedankt ac-
teur Dragan Bakema De Ket voor de
laatste speelaanwijzingen.
Het Pauperparadijs, naar het boek

van Suzanna Jansen, is in alles locatie-
theater. Hier in Veenhuizen ontrolde
zich aan het begin van de 19de eeuw
misschienwel het grootste sociale ex-
periment in deNederlandse geschie-
denis. Tienduizenden sloebers, bede-
laars, landlopersendrinkebroerswer-
denuitdestadnaarDrenthegestuurd
omdewoeste veengronden teontgin-
nen. De rechte lanen herinneren aan
hunzweet.
Arbeid, tuchtenordezoudenbetere

mensen vanhenmaken. Althans, dat
geloofde generaal Johannes van den
Bosch.AlsoprichtervandeMaatschap-
pij vanWeldadigheid stondhij aande
wieg vandeheropvoedingskoloniën.
Nog steeds dragendehuizen in Veen-
huizen stichtelijke spreuken als echo
vanhetverleden. ‘Arbeidiszegen’. ‘Lee-
ringdoorvoorbeeld’. ‘Werkenbid’.
DeKet isgeborenengetogenomde

hoek, in Assen. ‘Maar ik heb nooit ge-
wetenwelkdramazichhierheeft vol-
trokken.’ ‘HollandsSiberië’werdende
Koloniën van Weldadigheid ge-

noemd. Want van verheffing kwam
weinig terecht. Elke eigen verant-
woordelijkheidwerddepaupers ont-
nomen, zo concludeert Suzanna Jan-
sen inhaarboek.Het stigmavanmin-
derwaardigheid bleef tot hun dood
aandekolonistenkleven.
‘Een geschiedenis waar wij nog

steeds niet van willen leren’, zegt De
Ket. ‘Als het gaat over succes en falen

wordt er nog steeds zo gedacht als
toen. Armzijn heb je aan jezelf tewij-
ten.’ Boetes inde schuldsanering, ver-
plichtsolliciterenterwijl ergeenwerk
is, strafkortingen, tandenborstelcon-
troles. Laaiendmaakt het De Ket, die
ook met theatergroep De Verleiders
scherp engagement aan de dag legt.
‘Rutte zegt: iedereen kan meedoen.
Maar als je pechhebt, ben je overgele-
verd aande voedselbank, het pauper-
paradijs vandeze tijd.’
Op steenworp afstand vande speel-

locatie ligtEsserheem,eenvandetwee
gevangenissen van de hedendaagse
Penitentiaire Inrichting Veenhuizen.
De voorstelling is eenuitgelezenkans
topracticewhatyoupreach, zegtDeKet.
‘Wewillendeuitgeslotenenvannuer-
bij betrekken.’ Gedetineerden bouw-
denmee aandecor enworden tijdens

de voorstelling ingezet als schoon-
maakhulpenverkeersregelaar.
Hendrik(nietzijnechtenaam)iseen

vanhen. Tussendebuiendoorgaathij
meteengrotetrekkeroverdenattepo-
diumvloer. Eerder plakte hij duizend
nummeringsstickers op evenzoveel
tribunekuipjes. Hij verblijft in het
Open Kamp, de gevangenisafdeling
voor gedetineerden die tegen invrij-
heidsstellingaanzitten. ‘Dit isvrijheid’,
zegt hij. ‘Beter dan schroefjes in luxa-
flexdraaien.’
De samenwerking is een vanzelf-

sprekendheid, zegt gevangenisdirec-
teurMarie-AnnedeGroot. ‘Hierwonen
al tweehonderd jaarmensenmet een
vlekje. InVeenhuizenweetmennietbe-
ter:gevangenenzijnonderdeelvande
gemeenschap.’
Intotaal leverenenkeletientallenge-

detineerdeneenbijdrageaandevoor-
stelling.Huninspanning isonderdeel
vanhun resocialisatie. ‘Wehopendat
dejongensvaardighedenopdoenwaar
zebuitenook iets aanhebben.’
Ook binnen de muren is toenade-

ring gezocht, met een workshop in-
strumentenmaken. ‘Netalsdepaupers
tweehonderd jaar geleden illegaal de-
den’, zegt Irene Fortuyn vanCollectie
Veenhuizen, de organisatie die de sa-
menwerking initieerde.
In de werkplaats laat veroordeeld

veelplegerHarm trots dehouten rasp
ziendiehijontwierp. ‘Geïnspireerdop
dewasbordjes die bluesbandsgebrui-
ken.’ Ze worden gebruikt in de voor-
stelling en daarna verkocht als mer-
chandise. ‘Bestwelgaaf.’
De creatieve sessieswaren eenpret-

tige afleiding van het productiewerk
dathijandersverricht.Degevangenen
werden bovendien bijgestaan door
twee ontwerpsters. ‘Voor de verande-
ringliepenereenstweedamesronddie
voortdurendaanhetkakelenwaren.’

Eengeschiedenis
waarwijnogsteeds
niet vanwillen leren

Tom de Ket regisseur van Het
Pauperparadijs

InVeenhuizenherleeftdeDrentsegevangeniskoloniebijdepremièrevanHetPauperparadijs.
Acteursengedetineerdentredensamenop. ‘Wijwillendeuitgeslotenenvannuerbijbetrekken.’

Alsblijk vangoednabuurschapver-
zorgde de voorstellingsband onlangs
eenoptredenopdebinnenplaatsvande
gevangenis.DeKet: ‘Ikzei: julliekunnen
niet naar ons komen, dan komen wij
wel naar jullie.’ Het geeft het stuk ook
voor de cast een extra dimensie, zegt
bandleider Gerhardt Heusinkveld. ‘Ik
voeldemetocheenbeetjeJohnnyCash.’

‘Een traktatie’, vond Harm het con-

cert.Enzekernietzoet. ‘Hetrockteflink.
Alsikhadgekund,zouikzekergaankij-
ken.’Maarja,zegtgevangenisdirecteur
DeGroot: ‘Wekunnenniet alle gedeti-
neerdeneenweekendjevrijgeven.’

Theaterspektakel Het Pauperpara-
dijs gaat vanavond in première en
wordt gespeeld tot en met 7 augus-
tus. www.hetpauperparadijs.nl

Repetitie van Het Pauperparadijs op de binnenplaats van het Gevangenismuseum. Links acteur Dragan Bakema. Foto Harry Cock / de Volkskrant
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