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HOOFDSTUK I  
THEATER EN ZIJN NIEUWE ROLLEN 

 

I HET VERMOEDEN VAN INGRIJPENDE VERANDERINGEN 

Land en zee

In 2006 publiceerde de Italiaanse schrijver Alessandro Baricco in La Repubblica  

wekelijks een aflevering van een essay dat in boekvorm de naam I Barbari kreeg en 

vier jaar later onder de titel De barbaren in Nederlandse vertaling verscheen. Anders 

dan de nogal spectaculair klinkende titel doet vermoeden, gaat het boek niet over 

barbaren, maar over wezenlijke cultuurveranderingen die lijken plaats te vinden en 

over de vraag hoe deze beschreven en gewaardeerd moeten worden. Baricco gelooft dat 

hij leeft in een tijd waarin een grote cultuuromslag plaatsvindt die ervoor zorgt dat de 

cultuur waarin hij is grootgebracht aan het verdwijnen is. Zeker, die cultuur was altijd 

al onderhevig aan veranderingen. ‘Maar’, zo schrijft hij,

“…deze keer lijkt het anders. Het conflict zit zo diep dat het anders lijkt. Gewoonlijk 

wordt er gevochten om zeggenschap over strategische punten op de landkaart. In 

dit geval lijkt het veel radicaler, alsof de aanvallers verder gaan: ze zijn de landkaart 

aan het veranderen.” (2010, p. 11)

Baricco vergelijkt de impact ervan met de opkomst van de Verlichting die de gehele 

cultuur veranderde. En hij komt met een nieuw beeld, waarin wat land was zee wordt. 

“Misschien is dit zo’n moment. En zijn degenen die wij barbaren noemen een 

nieuwe soort, met kieuwen achter de oren, die heeft besloten om onder water te 

leven. Nogal wiedes dat wij, van buitenaf, met onze longetjes, dat bekijken als een 

dreigende apocalyps. Waar zij ademhalen, gaan wij dood.” (p.11)

Het beschrijven van ingrijpende cultuurveranderingen is complex als men midden 

in die cultuur leeft. Men moet niet alleen de processen van het heden verstaan, men 

moet ook een notie hebben van het verleden, de traditie van die cultuur, men moet 

middelen hebben om te beslissen of nieuwe fenomenen op te vatten zijn als een 

breuk (het veranderen van de kaart) of als een vernieuwing binnen een traditie (een 

nieuwe positie binnen de bestaande kaart) en moet prognoses kunnen doen over de 

mate waarin een nieuw verschijnsel trendsettend zal worden. Bovendien weten we 

dat de taal die wij gebruiken altijd de taal van de huidige orde is. Vermoedelijk daarom 

spreekt Baricco in metaforen, poogt hij in beelden en vergelijkingen, eerder dan in 

helder gedefinieerde begrippen, de veranderingen en hun mogelijke betekenis te 

duiden. 
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Sinds 1992 werk ik als docent cultuurbeschouwing aan de Toneelacademie van 

Maastricht, gevestigd in een historisch pand in het centrum van de stad, met oude 

dikke muren, maar met ramen die, zelfs in de winter, vaak geopend zijn.1 Ik heb veel 

zien veranderen sinds die jaren, binnen het instituut, en erbuiten. Veranderingen in 

de samenleving die het instituut poogde buiten de deur te houden, veranderingen die 

het juist van harte binnenliet, veranderingen in het werkveld of in voorkeuren van 

studenten waarvan het lange tijd niet beslissen kon hoe het zich ertoe verhouden 

moest, veranderingen waarop het zich voorbereidde maar die zeer tijdelijk bleken, 

veranderingen die pas later geconstateerd waren, nadat er een optelsom van nieuwe 

gebeurtenissen werd gemaakt. Telkens vond er wel een trilling plaats die een positie 

op wat Barrico ‘de landkaart’ noemt, in beweging bracht en waartoe het instituut een 

verhouding zoeken moest. 

Hoe ambitieus, mogelijk zelfs pretentieus het ook is om te pogen een antwoord te 

geven op de vraag of er heden ten dage sprake is van cultuurveranderingen; het is een 

wezenlijk onderdeel van de praktijk van culturele instituties. Musea, schouwburgen, 

critici, kunstvakopleidingen moeten telkens een theorie hebben over de betekenis van 

eigentijdse ontwikkelingen. Zal wat zich met enig klaroengeschal daar aan de horizon 

aandient weinig meer blijken te zijn dan een storm in een glas water? Of zullen de 

gesignaleerde ontwikkelingen werkelijk tot ingrijpende veranderingen in de cultuur 

leiden? En hoe moeten die instituties zich daartoe dan verhouden? 

Culturele instituties weigeren doorgaans te gehoorzamen aan de eisen van een 

mechanisch vraag- en aanbodmodel. Zij leveren niet eenvoudigweg wat de markt 

vraagt, maar staan zich erop voor een eigen kritische en zelfkritische taak te vervullen. 

En dus zijn er ook andere vragen in het geding. Moet er weerstand geboden worden 

aan de veranderingen die gaande lijken, omdat zij de waarden bedreigen van de 

cultuur waar de instelling voor staat? Of moet de instelling er genereus plaats aan 

bieden, en daarmee de ruimten binnen de bestaande plattegrond herschikken? Of 

fundamenteler nog: moet zij zich de vraag stellen of zij zelf het veld moet ruimen, 

omdat zij niet meer lijkt te passen in het landschap dat aan het veranderen is?

Enkele jaren geleden kwam bij mij het vermoeden op dat er iets fundamenteels aan 

het veranderen was in het theater: in de plaats die het theater in de samenleving 

inneemt en in de plaats die wij, professionals en publiek, in het theater innemen. 

De aanleiding tot het schrijven van dit boek was dit vermoeden. Aanvankelijk op 

weinig meer gebaseerd dan wat trillingen aan de einder, wat voorvallen om mij heen. 

Gebeurtenissen die in hun afzonderlijke manifestaties niet zo belangrijk leken of 

1 Voor een korte geschiedenis van de Toneelacademie Maastricht en een indicatie van de invloed op het 
Nederlandstalige theaterlandschap zie Bijlage 1. Voor een beschrijving van de recente ontwikkelingen 
binnen deze academie zie Havens, H. (2015) Theater en het performatief spectrum: transities in het 
contemporaine theater van de Lage Landen.
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op het eerste oog geen enkel verband met elkaar schenen te hebben, maar in hun 

samenspel een beweging konden vormen die mijn denken over wat de theaterkunst is 

weleens ingrijpend zouden moeten herzien. 

Ik wil u meenemen naar een winterdag in het jaar 2010. Een bijzondere dag op de 

Toneelacademie, maar niet een dag waar daar iets wereldschokkends gebeurde.

Een Voorstelling en een Beleving. Een dag aan de Toneelacademie van Maastricht

Het is druk in het gebouw, omdat we precies in een presentatieweek terecht 

gekomen zijn: de tijd waarop de studenten hun werk afronden en presenteren en 

waarin docenten dit met elkaar bespreken en beoordelen. Op zo een dag kunnen 

er verscheidene kortere presentaties plaatsvinden. Wat tekstscènes uit Oom Wanja 

van Tsjechov bijvoorbeeld, waar tweedejaars acteurs onder begeleiding van een 

vaste docent aan gewerkt hebben; een door een student zelfgeschreven monoloog; 

korte stukjes van regiestudenten die met middelbare scholieren hebben gewerkt. 

Daarnaast zullen er langer durende presentaties zijn die wellicht ook geschikt zijn 

voor publiek van buiten de opleiding. Een hilarische bewegingsvoorstelling rondom 

het thema ouderdom bijvoorbeeld; een uiterst sombere montagevoorstelling over 

narcisme, met bekende maar ook ter plekke gemaakte liedjes van studenten die met 

gitaren, keyboards, loopstations en interfaces in de weer zijn. In de middag zou er 

een zogenaamde ‘doorloop’ plaats hebben kunnen vinden. Een stuk bijvoorbeeld van 

Sofokles, gespeeld door vierdejaars acteurs onder begeleiding van een gastdocent. 

De première is pas over enkele dagen, maar nu reeds wordt de voorstelling voor een 

aantal uitgenodigde docenten gespeeld, om de voorstelling uit te testen. Die docenten 

worden geacht vrijwel meteen na afloop iets van hun bevindingen terug te geven. Bij 

deze gebeurtenis wil ik wat langer stilstaan.2 

Met een aantal andere docenten zitten we stil in een donkere zaal. Vóór ons, in het halfduister 

van het podium drentelt een figuur op en neer. Dan gaan spots aan die een summier decor en 

een aantal acteurs belichten. Een beamer projecteert op de achterwand beelden van de financiële 

crisis, afgewisseld met beelden van natuurrampen en fragmenten van regeringsleiders die 

toespraken houden. Nu en dan klinkt er uit speakers luide mechanische muziek als bij een 

danceparty. Drie acteurs, die voor dat moment ouden van dagen spelen, komen in rolstoelen 

naar voren en scanderen een tekst. De pest is uitgebroken. Wat is daar de oorzaak van? 

Een langzaam sterker wordende lichtspot maakt een kleine verhoging achter op het podium 

zichtbaar, alwaar een vierde acteur zich klaar maakt voor wat een soort persconferentie lijkt 

te gaan worden. Hij is de protagonist die de waarheid boven tafel wil krijgen en op het eind 

2 Deze ‘doorloop’ heeft als zodanig nooit werkelijk plaatsgevonden. Het is een collage van verschillende 
andere voorstellingen en gesprekken die er geweest zijn. Het is bedoeld om iets te illustreren en 
‘tastbaar’ te maken: een manier van werken waarin studenten en docenten zich al decennia kunnen 
herkennen. 
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zijn ogen zal uitsteken. Wij, de docenten, verspreid over de zaal, kijken aandachtig zwijgend 

toe. Een enkeling maakt nu en dan aantekeningen, bijgelicht door een klein zaklantaarntje. Als 

de doorloop beëindigd is, gaat het licht in de zaal aan. De docenten komen in beweging. Een 

enkeling gaat even staan om de benen te strekken, een ander bladert door een notitieboekje, 

weer een ander tuurt omhoog, als in diep gepeins verzonken. Onderwijl is de regisseur van het 

stuk het toneel op gekomen en hebben de acteurs stoelen gepakt om zo dicht mogelijk bij hun 

testpubliek te kunnen zitten. Ook de docenten verplaatsen zich, zodat het frontale karakter van 

de oude opstelling doorbroken wordt en er zich een soort cirkel vormt. Er is maar één kwestie 

aan de orde nu, uitgedrukt in een korte vraag: ‘En?’ 

In het volle zaallicht geven de docenten aan de acteurs en regisseur terug wat zij ervaren 

hebben. Het is een breed scala aan reacties. De een looft de hoge intensiteit van het spel; 

een tweede beaamt dat maar stelt dat er ook momenten zijn waarop sommige acteurs 

onverstaanbaar zijn, een derde benoemt een specifieke scène die onhelder is, een vierde 

heeft scherpe kritiek op het langzaam aanzwellende licht aan het begin van het stuk dat 

hij als ‘ongelooflijk pathetisch’ ervaart, de tweede oppert dat het niet zozeer het licht maar 

de muziek is die neigt naar effectbejag, een vijfde vraagt zich af wat de waarde is van de 

geprojecteerde beelden, en de derde haakt daarop in: de voorstelling gaat volgens hem om 

de vraag wie er verantwoordelijk is voor de huidige financiële crisis. ‘Maar,’ zo stelt hij, ‘de 

keuze voor de geprojecteerde beelden is dan onduidelijk. Het is in orde om beelden te tonen 

van massaontslagen of protestdemonstraties, maar niet van natuurrampen. Voor dat laatste 

zijn wereldleiders niet verantwoordelijk.’ Er ontvouwt zich een korte discussie over de vraag 

of natuurrampen niet mede een gevolg zijn van menselijk handelen, tot iemand zegt: ‘ik denk 

nu dat er iets anders aan de hand is, en dat dit misschien verklaart waarom ik ook een beetje 

afstandelijk heb zitten kijken. Ik kijk nu toch vooral naar anderen, naar regeringsleiders vooral, 

terwijl juist het koor van burgers zou kunnen laten zien dat ook ik verantwoordelijkheid 

draag, dat ieder een beetje Oidipous is, zonder dat werkelijk te willen weten.’ Na ongeveer een 

kwartier eindigt het gesprek met een laatste opmerking van een van de waarnemers. ‘Oh ja, dat 

vergat ik bijna,’ zegt zij, wijzend naar een van de acteurs, ‘jij draagt als enige sportschoenen 

Bart, waarom is dat? Mij leidt dat af.’ De overige acteurs knikken bevestigend. Daarna verlaten 

de waarnemers de ruimte. De acteurs en regisseur blijven ongetwijfeld nog enige tijd bij elkaar 

om de relevantie van alle opmerkingen te bespreken. 

Een klein uur na de doorloop, aan het begin van de avond, ga ik naar de 

docentenkamer om mijn postvakje te openen. Mij is verteld dat daarin een brief 

ligt die mij naar de laatste presentatie van die dag zal brengen. Op een met de 

handgeschreven blaadje lees ik dat ik verzocht word mij naar een adres in een 

woonwijk van Maastricht te begeven. Om 19.15 uur precies moet ik daar zijn. 

Links naast de deur zal een bloempot staan met daarin een sleutel. Het briefje is 

ondertekend met “Suze Milius”.
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Op het juiste tijdstip sta ik voor de juiste deur. En het klopt: er ligt een sleutel onder een 

omgekeerde pot. In de gang blijf ik een paar tellen staan. Er komt niemand, ook niet nadat 

ik, na enige aarzeling, heb geroepen dat ik ben gearriveerd. Uiteindelijk besluit ik om de 

woonkamer in te lopen om daar te wachten. Ik voel me een indringer wanneer ik mij aan 

een tafel zet waarop geopende post ligt. Is het niet verstandiger om toch in de gang te staan 

wachten? Maar dan daagt het me dat het theaterspel allang begonnen is. Al vanaf het moment 

dat ik de sleutel in het slot stak. Ik kijk de kamer rond op zoek naar iets dat mijn vermoeden 

zou kunnen bevestigen dat ik het ben die bekeken word. Dan valt mijn blik op een ingelijste 

foto aan de muur. Ik zie mijzelf, met naast mij een onbekende vrouw en twee kinderen, ergens 

op een strand. Dichterbij gekomen zie ik dat mijn portret in deze vakantiefoto gemonteerd is. 

Maar het teken lijkt duidelijk: de mensen die hier wonen, kennen mij. Enkele tellen later hoor 

ik de voordeur opengaan. Een meisje van een jaar of twaalf stormt binnen, roept Ha pap, 

kruipt achter de piano, begint wild te spelen, staat op, meldt dat ze een rotdag op school gehad 

heeft en gaat verveeld op de bank zitten. En vrijwel meteen daarop hoor ik iemand de trap 

aflopen. Een ander meisje, van een jaar of veertien, komt de woonkamer binnen, groet mij ook 

met woorden als Ha pa, maar heeft verder vooral aandacht voor haar laptop. De twee meiden 

beginnen een geagiteerd gesprek met elkaar, dat gelukkig onderbroken wordt als de telefoon 

gaat. De oudste staat op, neemt op en geeft het apparaat aan mij. Een onbekende vrouwenstem 

klinkt uit het speakertje. ‘Frank, met mij, de vergadering loopt uit. Ik zal er pas om kwart voor 

acht zijn.’ Of ik alvast de soep wil opwarmen. 

Ik word steeds meer de vader van een gezin. Natuurlijk weet ik dat ik een rol speel, en dat er 

met mij gespeeld wordt. Maar er zijn even zo vaak momenten waarop ik dat vergeet. Als de 

twee meisjes in een felle woordenstrijd verwikkeld raken grijp ik in, als blijkt dat de oudste 

van de twee, die mij gevraagd heeft haar huiswerk te overhoren, een kwart van haar Franse 

woordjes niet kent, spreek ik haar vermanend toe, zoals ik ook eis dat de laptops van tafel 

gaan als er voor het eten wordt gedekt. Ongemerkt ben ik een wat ongeduldige, strenge vader 

aan het worden voor meiden die ik pas een half uur ken, ben ik een wat bazig onderdeel van 

een gezin vol leven en hectiek. De meest complexe gebeurtenis vindt op de slaapkamer van het 

oudste meisje plaats, vlak voor het moment dat ‘mijn vrouw’ thuiskomt. Het jongste meisje 

had me enigszins besmuikt gevraagd of ze mij even apart kan spreken. ‘Wat is penetratie’, wil 

ze weten. Ik aarzel en op dat moment lopen er drie niveaus door elkaar. Op het eerste niveau 

is er de overweging of dit bij de belevenis hoort die voor mij geënsceneerd is. Ik weet dat ik 

heimelijk bekeken word en dit is wellicht het moment waarop mijn rol als deelnemer aan het 

spel werkelijk op de proef wordt gesteld. Op het tweede niveau is er de vaderrol waarin ik 

gegroeid ben. Hoe komt zij aan dat woord, vraag ik mij af, waarom stelt ze die vraag, moet ik 

haar uitleggen wat het woord betekent en zo ja, hoe ga ik dat doen? Op het derde niveau, de 

laag die het meest werkelijk en tegelijk onwerkelijk is, bedenk ik dat ik als man van middelbare 

leeftijd op de slaapkamer van een wildvreemd meisje zit, op de rand van het bed en op het punt 
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een gesprek te beginnen waarin seksualiteit een van de belangrijke onderwerpen zal zijn.3

Voorstelling en Beleving. Twee wezenlijk andere vormen 

Allerlei stijlen en genres, politieke verhalen en private ontboezemingen waren die 

dag voor het voetlicht verschenen. En ik was van de ene gebeurtenis naar de ander 

overgegaan alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Maar er kwam ook een 

moment dat ik mij realiseerde hoe wezenlijk verschillend Huis was van de rest wat ik 

die dag ervaren had. 

Of ik nu naar de doorloop van Sofokles keek of naar scènes uit een stuk van Brecht, 

Tsjechov of Sarah Kane, of ik nu in het licht zat of in het donker, drie meter van de 

spelers af of dertig, of ik nu roerloos bleef of zachtjes met mijn vingers mee tikte op 

de maat van een muziekstuk,- ik was al die keren toeschouwer, waarnemer van een 

gebeuren dat zich vóór mij voltrok. Ik nam spelers, decor en attributen waar vanaf een 

fysieke afstand, samen met medetoeschouwers die min of meer hetzelfde zouden zien 

als ik.

De voorstelling gaf mij de rol van iemand die bovendien wist dat hij niet geacht 

werd in te grijpen in hetgeen hij waarnam. Zeker, ik wist dat mijn aanwezigheid 

altijd in zekere mate dat wat plaatsvond beïnvloedde. Maar al is de grens tussen 

podium en publiek vloeibaar; een overschrijding ervan kan beslissend zijn. Er is een 

wezenlijk verschil of de bezoeker als toeschouwer of als performer de theatergebeurtenis 

beïnvloedt.4

Er is een verschil op psychologisch niveau. Zoals een bezoekster aan een 

cabaretvoorstelling haar schaterlach niet schuwt, maar wel het moment waarop 

zij gevraagd wordt het podium te betreden. En er is een dramaturgisch verschil. 

Een toeschouwer kan met zijn mate van aandacht wel de intensiteit, maar niet 

de structuur van de theatergebeurtenis veranderen; in zijn rol als performer kan 

hij beide.5 Iedere acteur in een voorstelling kent de momenten waarop door de 

3 Suze Milius is in 2012 afgestudeerd aan de Regie opleiding van Maastricht. Huis, gemaakt in het derde 
jaar onder begeleiding van Alexandra Broeder, speelde ook na haar afstuderen (m.n. in 2016-2017). De 
beleving is o.a. beschreven door Fanne Boland, in “Thuis in een vreemd huis”, Theatermaker, zomer 2016.

4 In 1966 ging Handkes Publikumsbeschimpfung onder regie van Claus Peyman in Frankfurt am Main in 
première. Het publiek zit in een gewone theaterzaal, maar in het volle licht. Teeveecamera’s registreren 
de voorstelling; zowel wat er op het podium als in de zaal gebeurt. Vier acteurs komen op in een decor 
dat eruitziet als een repetitiezaal. Ze doen wat stem- en ontspanningsoefeningen. Dan beginnen ze 
met teksten die zij rechtstreeks richten tot het publiek. Zinnen als ‚Sie haben eine Welt erwartet. Sie 
haben keine Welt erwartet‘ en ‚Sie werden kein Schauspiel sehen. Ihre Schaulust wird nicht befriedigt 
werden,‘ spelen met de codes, de verwachtingen van het publiek. Zinnen als ‘U heeft niet meer 
het voordeel van het donker’ of ‘u bent gelatener, democratischer als u zit,’ lijken een rechtstreeks 
commentaar zijn op de dominante praktijk van theater. Maar op het moment dat twee mensen uit het 
publiek het podium op komen om mee te acteren, worden deze door theaterpersoneel verwijderd. De 
twee overschrijden een grens: die van de voorstelling. De voorstelling die enkel kan doorgaan als het 
publiek in de zaal blijft. Op YouTube is een volledige registratie te zien van deze ‘semi- revolutionaire’ 
gebeurtenis die dus toch een voorstelling blijft.

5 Enkele voorbeelden daarvan worden gegeven door Peter Brook in zijn boek The Empty Space (1968). Zo 
vroeg Brook tijdens een lezing bij wijze van experiment iemand uit het publiek naar voren om een 
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geconcentreerde aandacht van de toeschouwers die voorstelling ‘opgetild’ wordt en er 

als het ware voorheen verborgen lagen in de voorstelling ervaarbaar worden. Door een 

publiek dat in zijn rol van gevulde en voedende stilte de voorstelling lading geeft.6 

In Huis was ik een medespeler, begaf ik mij in het ‘decor’ en gebruikte ik zelf de 

‘attributen’ als de tafel, de ijskast, de telefoon. Hier geen afstand ten opzichte van 

spelers of attributen. Geen onderscheid tussen podium en zaal. Ik stond er middenin. 

En ik had letterlijk iets mee-gemaakt. Ik had ingegrepen, zinnen uitgesproken, 

gedrag vertoond dat de andere spelers van gedrag heeft doen veranderen. Want 

beleven is een vorm van ervaren waarin ik niet alleen midden in een situatie zit, 

omringd door stimuli, maar waarin er ook een wisselwerking tussen mij en de 

omgeving plaatsvindt, omdat ik doorheen het kunstwerk kan bewegen of omdat ik 

kan ingrijpen in hetgeen wat om mij heen gebeurt. 

Wanneer ik een foto zie van een achtbaan, of een film van een bos, zie ik een 

voorstelling. Die kan mij emotioneren en allerlei zintuiglijke herinneringen in mij 

oproepen, maar het beeld blijft ook buiten mij en doorgaans zal ik de foto of de 

film niet veranderen, noch mijn fysieke positie ten opzichte van het beeld radicaal 

veranderen (ik kan iets dichter naar het beeld toe neigen of iets meer afstand nemen, 

maar erg groot zal dat verschil niet zijn). Maar wanneer ik mij in de achtbaan begeef of 

zelf door een bos loop, is er als het ware sprake van een vorm van onmiddellijkheid: ik 

ben het snelle dalen, mijn maag, de wind in mijn gezicht, of ik voel de bodem waar ik 

op loop, ik buig een tak, ik maak een draai om een vogel te zien die ik achter mij hoor. 

Een beleving is daarmee een fundamenteel andere vorm van ervaren dan het 

ervaren van een voorstelling. Niet zozeer qua kracht of aard van het emotionele effect. 

Ik kan door het zien van een voorstelling net zo verward zijn als na mijn tochtje in 

de achtbaan, net zo ontroerd raken van een voorstelling als van mijn wandeling door 

het bos. Maar de ervaring die tot stand komt bij een voorstelling berust op een geheel 

andere wijze van waarneming van en omgang met de stimuli dan bij een beleving. 

Het absorberend vermogen van kunstinstituties. Belevingstheater als erkende praktijk

Maar hoe wezenlijk verschillend een theaterbeleving ook van een theatervoorstelling 

lijst van slachtoffers van Auschwitz (een fragment uit een theatertekst van Peter Weiss) voor te lezen, 
en een andere vrijwilliger om de lijst met gevallenen bij de slag van Agincourt (een fragment uit een 
theatertekst van Shakespeare) voor te lezen. In het eerste geval is er al heel snel een grote concentratie 
bij het publiek, een ‘shocked and attentive silence’, en ieder ‘droog’ voorgelezen woord krijgt grote 
betekenis. In het tweede geval is het publiek onrustig en onaandachtig, terwijl de vrijwilliger poogt een 
verheven expressie in zijn zegging te leggen (pp. 26-28)

6 Of zoals Brook zelf uit het experiment concludeert: “When this [het experiment, FM] was ended, no 
explanations were needed, the audience had seen itself in action, it had seen how many layers silence 
can contain.” [mijn cursiveringen, FM] (1968, p. 28) De actie hier van het publiek is die van betrokken 
toeschouwer, zijn daad is die van de stilte.
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is, dit feit alleen rechtvaardigt niet het vermoeden van ingrijpende cultuur-

veranderingen. Nieuwe theatervormen hebben zich vaker aangediend zonder dat er 

aardverschuivingen plaatsvonden. De veelzijdigheid van theatervormen, inhouden 

en stijlen die op één dag in de Toneelacademie manifest worden, laat zien dat het 

een instituut is dat een sterk absorberend vermogen heeft, dat het uiteenlopende 

theateropvattingen kan huisvesten zonder dat het op zijn grondvesten trilt. 

Het is met name de filosoof Arthur Danto geweest die heeft laten zien hoe kunst-

theorieën van culturele instituties, zoals kunstmusea of kunst-vakopleidingen, zich 

voortdurend moeten en kunnen aanpassen om een bepaalde gebeurtenis of een 

specifiek werk tot ‘kunst’ te betitelen en daarmee in hun domein op te nemen. Hij 

muntte de term ‘kunstwereld’ met het befaamd geworden artikel The Artworld (1964). 

Daarin stelde hij een eenvoudige vraag: hoe kunnen we kunstwerken als zodanig 

herkennen? Zijn artikel richt zich op de beeldende kunst, maar zijn observaties 

gelden ook voor het theater. Als een van de voorbeelden gebruikt Danto de in zijn tijd 

spraakmakende Brillo-dozen van Andy Warhol, die uiterlijk niet verschillen van de 

dozen in de winkel of de magazijnen van de firma, maar die door deze kunstwereld 

tot een nieuwe entiteit gemaakt worden.7 Waarnemers zullen Warhols dozen als kunst 

herkennen wanneer ze deze in een kunstgalerie of kunstmuseum tentoongesteld zien 

of wanneer ze op de hoogte zijn van de recente kunstgeschiedenis. Kortom: wanneer 

zij bekend zijn met een kunsttheorie. 

“To see something as art requires something the eye cannot decry – an atmosphere 

of artistic theory, a knowledge of the history of art: an artworld.” (p. 580)

Voor Danto zijn kunstwerken (en in ons geval dus ‘werken’ van de theater-kunst) geen 

absolute entiteiten die universeel herkenbaar zijn, maar het resultaat van instellingen 

die zich rond eenzelfde theorie scharen. 

Danto beschrijft ook hoe die artistieke theorie zich telkens weer verhouden moet 

tot nieuwe kandidaatskunstwerken. Nieuwe potentiële kunstwerken dagen de oude 

artistieke theorie telkens uit. De instituties die de kunsten ondersteunen, zullen 

voortdurend hun artistieke theorie moeten bijstellen om nieuwe werken als zijnde 

‘kunstwerken’ in zich op te nemen. Zoals, met een eenvoudig voorbeeld, Becketts 

Wachten op Godot de tot dan toe gangbare theateropvatting uitdaagde dat theater altijd 

een handeling en een conflict veronderstelde. Wanneer Wachten op Godot door de 

theaterwereld erkend wordt als (kunst-) theater betekent dat dus een aanpassing van 

de artistieke theorie, van de concepten, definities, verwachtingen omtrent theater. 

7 Danto: “What in the end makes the difference between a Brillo box and a work of art consisting of a 
Brillo Box is a certain theory of art. It is the theory that takes it up into the world of art, and keeps it 
from collapsing into the real object which it is (in a sense of is other than that of artistic identification).” 
(p. 581)
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De opname in de theaterwereld, de aanpassingen van de artistieke theorie,- zij hebben 

ook plaatsgevonden met betrekking tot het op beleving gerichte theater. Dergelijk 

theater bestaat immers al langer. In ieder geval reeds sinds wat nu als de Performative 

Turn te boek staat: een brede culturele beweging die alle kunsten beïnvloedt en 

die eind 1960’s begin 1970’s manifest wordt.8 Veel van de bekende performatieve 

kunstenaars van het eerste uur, zoals Allen Kaprov, Joseph Buys, Yoko Ono en Marina 

Abramović , begaven zich op het snijvlak van de beeldende kunsten, muziek en 

theater, en creëerden optredens waar de bezoekers vaak een actief onderdeel van 

de gebeurtenissen vormen.9 Zij hebben mede de grondslag gelegd voor een nieuwe 

kunstvorm: de performance-kunst. 

Ook in de kunstvorm theater zelf ontstaan in die jaren experimenten om 

het publiek mede-maker te laten zijn van de theatrale gebeurtenis. In 1968 komt 

het New Yorkse theatergezelschap “Living Theatre” met Paradise Now, waarin het 

publiek nadrukkelijk uitgenodigd wordt om mee te spelen. Dat laatste doet ook “The 

Performance Group”, dat met Dionysos in ’69 toeschouwers met succes verleidt om 

deel te nemen aan dionysische taferelen. Een ander spoor volgt Agusto Boal die in 

Latijns-Amerika in diezelfde jaren bezig is met zijn ‘theater van de onderdrukten’. Hij 

ontwikkelde verschillende technieken en werkwijzen die met elkaar gemeen hebben 

dat zij de scheiding tussen actor en toeschouwer willen opheffen. Boal muntte het 

woord spect-actor, om de positie te beschrijven waarin een mens zowel toeschouwer als 

actor in een performance is. 

Op het moment dat Milius met Huis aan de slag is, heeft het theater van de 

performende bezoeker volgens theaterwetenschapper Bas van Peijpe (2009) ‘een 

volwaardige plaats in het theaterlandschap ingenomen’ en zijn daarbinnen allerlei 

genres en subcategorieën ontstaan (p.1). De nieuwe rolopvatting van de performende 

theaterbezoeker groeide vanaf het laatste decennium van de vorige eeuw uit tot een 

steeds meer vertrouwd en soms zelfs populair verschijnsel. En inmiddels verlangen 

sommige critici zelfs weer naar een gewone zitplaats. Zoals de Engelse kunstjournalist 

Mark Lawson enkele jaren geleden verzuchtte: “On a bad day at the Edinburgh or 

8 Hoewel de term ‘performative turn’ doorgaans gebruikt wordt om een brede culturele omwenteling 
in met name de kunsten, de taalwetenschap en de sociale wetenschappen te beschrijven, een 
omwenteling waarin het werk van de taalwetenschappers John Austin en John Searl en de antropoloog 
Viktor Turner een cruciale rol spelen, gebruik ik de term, tenzij anders vermeld, in een beperkte 
betekenis, gericht op de kunstwereld.

9 Ook de performatieve wending heeft weer zijn voorbeelden. Pioniers als John Cage (1912-1992) en 
Allen Kaprov (1927-2006) experimenteerden met een publiek dat mede-maker werd. Zoals de Black 
Mountain Piece (1951) waarin Cage het publiek uitnodigde om muziek te maken en andere handelingen 
te verrichten. Of zoals de 18 happenings in 6 parts die Kaprov tussen 1959 en 1960 in de Reuben Gallery 
te New York vertoonde. Gebeurtenissen waarbij het publiek verdeeld werd over verschillende ruimten 
waar op hetzelfde moment verschillende performances speelden en waar iedere bezoeker een set 
kaarten met instructies kreeg die de participatie aan de gebeurtenissen mogelijk maakte. Kaprov 
muntte naast de term happening ook environment, de term voor een kunstvorm die vooral dankzij 
Edward Kienholz (1927-1994) algemene bekendheid kreeg en die we vandaag de dag ‘immersief’ zouden 
noemen.



20 | ER MIDDEN IN

Manchester festivals, there were times when a critic felt dizzy nostalgia at the sight of 

a seat or a script.”10 Of zoals theaterwetenschapper Suzanne Knip-Mooij (2016) in een 

‘pleidooi voor de passieve toeschouwer’ recentelijk opmerkte:

“Niets doen. Het lijkt of het niet meer mag. (..) Activiteit is heilig; wie beweegt 

of spreekt existeert. (..) De traditionele toeschouwer lijkt tegenover deze 

participerende toeschouwer hopeloos onmodieus.” (p. 59)11

Dat gevestigde instituties zoals theaterkritiek, theaterwetenschap, festivals en 

toneelacademies de beleving hebben binnengelaten, betekent dus dat dergelijke 

vormen van theatraliteit kunst worden en daarmee op een andere wijze benaderd 

worden dan bijvoorbeeld de theatrale shows rond sommige sportevenementen, 

productpresentaties of politieke campagnes. Het betekent ook dat de artistieke theorie 

nieuwe concepten heeft ontwikkeld om verschillende vormen van dit op beleving 

gericht theater te beschrijven. Termen als ervaringstheater, interactief theater, participatief 

theater, immersief theater en ‘one-to-one theater’, termen waar wij in een later stadium 

uitgebreid op terugkomen, maken inmiddels deel uit van het theaterdiscours. Ze 

beschrijven een breed scala aan verschillende theatervormen, maar hebben gemeen 

dat zij in de eerste plaats de positie van de bezoeker beschrijven. Bezoekers die in 

theatrale situaties reizend of participerend, een eigen duur van het verblijf bepalen of 

binnen een gegeven tijd zelf de gebeurtenissen kunnen sturen. 

Tevens zijn er concepten ontwikkeld om specifieke aspecten van de actieve 

theaterbezoeker te beschrijven. En er komen nog altijd nieuwe concepten bij die het 

relatief jonge fenomeen van op beleving gericht theater als het ware meer sprekend 

en meer vanzelfsprekend maken binnen de theaterwereld.12 

Met andere woorden: de theaterwereld heeft zijn vermogen om posities op de kaart 

te herschikken en nieuwe ruimtes te reserveren voor nieuwe kandidaten aangewend 

zonder zelf veel te veranderen. We zagen het op die winterdag in de Toneelacademie, 

we kunnen het zien in een willekeurige schouwburg, waar het publiek de ene dag 

toeschouwer en de andere dag participant kan zijn. Theaterbelevingen als Huis bieden 

op zichzelf weinig grond voor het vermoeden dat er ingrijpende cultuurveranderingen 

plaatsvinden, dat de kaart zelf geheel verandert. Dat zou pas het geval zijn wanneer 

er een groter patroon zichtbaar zou worden, als er op meerdere fronten tegelijk een 

10 Geciteerd uit: Bouko, C. (2014) “Interactivity and Immersion”, p. 254.
11 Knip-Mooij, S.: “Steel de schemer: pleidooi voor de passieve toeschouwer”, Theatermaker, zomer 2016
12 Zo zet Erica Fischer-Lichte het begrip feedbackloop op de kaart, om het proces aan te geven waarmee 

publiek en performer elkaar over en weer beïnvloeden en als het ware gezamenlijk de gebeurtenis 
creëren, wordt vanuit het onderzoeksveld Performance Studies (o.m. Richard Schechner) concepten 
uit de antropologie (zoals liminaliteit en rite de passage) de theatertheorie ingevoerd, en introduceerde 
onlangs (2019) Liesbeth Groot Nibbelink de term nomadic theatre om de complexe wisselwerking 
tussen verandering van podium en toeschouwer te beschrijven op het moment dat de laatste 
een spect-actor wordt. Om maar enkele voorbeelden te noemen waarin de bewegende, actieve 
theaterbezoeker onderwerp van theorievorming wordt.
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wisseling van rollen plaatsvindt, en theaterbelevingen als exemplarisch voor een 

grotere beweging kunnen worden opgevat. 

II ROLVERANDERINGEN IN EEN GROTER VERBAND

Verschillende rollen, een verschillende ideologie 

Om meer duidelijkheid te krijgen hoe veranderingen van rollen in specifieke situaties 

kunnen samenhangen met grotere verschuivingen in de samenleving, wil ik gebruik 

maken van de inzichten van Ervin Goffman en Richard Sennett, twee sociologen 

die de term ‘rol’ systematisch hebben uitgewerkt om specifieke maatschappelijke 

gedragingen te beschrijven. Zij geven ons instrumenten om zowel vloeiende 

overgangen als ingrijpende veranderingen bij rolwisselingen te beschrijven.

Sennett (1977) definieert een rol als gedrag dat voor de ene situatie geëigend kan 

zijn en voor een andere niet. Huilen als zodanig is geen rol, zo verduidelijkt hij. Huilen 

bij een begrafenis wel, omdat het beschreven kan worden als (wel of niet) passend 

gedrag in die specifieke situatie. Rollen worden doorgaans niet lukraak gekozen. “Roles 

also involve codes of belief –how much and on what terms people take seriously their 

own behaviour, the behaviour of others and the situations in which they are engaged.” 

(p. 33). Goffman (1959) wees erop dat die codes over de passende rol vaak tamelijk 

algemeen zijn. Dat wil zeggen dat zij kunnen gelden voor uiteenlopende situaties 

waarin toch goeddeels hetzelfde gedrag gewenst wordt. Dit verklaart ook waarom 

mensen doorgaans vrij snel weten hoe ze zich in verschillende situaties moeten 

gedragen, wat ze kunnen verwachten en wat van hen verwacht wordt. Goffman stelt 

dat iemand die in een nieuwe situatie terechtkomt en daar een rol moet spelen, 

gewoonlijk “slechts enkele suggesties, hints en regieaanwijzingen [zal] krijgen, en 

men zal ervan uitgaan dat reeds een groot aantal fragmenten en flarden van de 

voorstellingen die hij in zijn nieuwe entourage nodig zal hebben, op zijn repertoire 

staan.” (p. 83). 

Goffmans observaties kunnen helpen te verklaren waarom ik die dag in de winter 

van 2010 probleemloos overschakelde van rol van toeschouwer naar die van 

medeperformer. Voor beide, zeer verschillende, rollen die ik die dag speelde, kan 

ik putten uit mijn ervaring met verwante rollen die ik ooit eerder gezien of zelf 

gespeeld heb. Ook als ik dus nog nooit een theatervoorstelling heb bezocht, heb ik 

waarschijnlijk niet veel instructies nodig om te weten hoe ik mij in grote lijnen moet 

gedragen. Ik heb wellicht eerder eens een lezing bijgewoond, of een concert, ik heb 

maandenlang ademloos naar de verhalen van mijn geschiedenislerares geluisterd.13  

13 Theaterwetenschapper Garrett White stelt over de rol die wij kunnen innemen als toeschouwer:  
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En iets soortgelijks geldt ook voor mijn rol als vader en als performer. Ik heb voldoende 

situaties met kinderen meegemaakt en gezien om, in grote lijnen, te weten hoe ik 

mij moet gedragen. De rol die ik in Huis speelde was mij niet geheel vreemd, en ik 

had voldoende bronnen om die rol op geloofwaardige wijze te vervullen (los van de 

vraag of ik een goede vader speelde, ik speelde de rol vader goed). Dat zou anders 

geweest zijn als het om de rol van koning of boswachter zou gaan, rollen waar ik enkel 

tweedehands en zeer sjabloonmatig bronnenmateriaal voor heb. 

Maar Sennett wijst ons ook op iets anders: rollen worden gespeeld in specifieke 

situaties. En het zijn ‘codes of belief’ die bepalen of onze rol daarin passend is of niet. 

Deze codes zijn niet neutraal, maar resultaten van een bepaalde ideologie. “Codes of 

belief in roles can formally be defined as the activation of ideology, and this activation 

comes about through the influence of social conditions.” (p. 34) Huis is niet alleen 

een onderhoudend spel; het is ook theater. En die kunstvorm kent een lange traditie 

waarin de rol van de bezoeker die van toeschouwer is. De heldere rolverdeling tussen 

performer en toeschouwer hield nauw verband met een specifieke omgangs- en 

waarnemingswijze. De toeschouwer hield een zekere afstand tot het gebodene, een 

afstand die hem in beginsel een zeker overzicht bood. En hij vatte het gebodene op 

als een gegeven, als iets dat weliswaar door hemzelf geduid moest worden (hij was 

als toeschouwer in die zin wel degelijk actief) maar dat hij niet naar eigen hand kon 

zetten. Deze rolverdeling, deze manier van omgang en waarneming, leek noodzakelijk 

om zowel de bezoeker als het kunstwerk, het theater, recht te doen. Huis breekt met 

die praktijk en daarmee wellicht ook met de ideologie waarin ik grootgebracht ben. Een 

ideologie waarin eigenlijk alle kunst, een soort voorstelling was: iets ‘onaanraakbaars’, 

een eigen wereld die ik als stille waarnemer moest doorgronden en waarvan ik 

geloofde dat die mij op de een of andere manier iets te vertellen had door zelf 

ontvankelijk te zijn. Door het werk te laten spreken en zelf te zwijgen, door beroerd te 

raken zonder mijzelf te roeren. 

Laten we nu Sennetts voorbeeld van de rol verder, op zeer eenvoudige wijze, 

uitwerken, en dit verbinden met zijn notie van ideologie. Stel dat we op een begrafenis 

zijn waar niet alleen gehuild, maar voor een moment ook door een aantal omstanders 

gelachen wordt. We zullen dat, wanneer het voor de eerste keer meemaken, zeker 

opmerkelijk vinden en naar verklaringen zoeken voor dit opmerkelijke gedrag. We 

zullen het gelach waarschijnlijk niet als de manifestatie van andere ideologie opvatten, 

maar aan motieven waarmee we enigszins vertrouwd zijn. Nervositeit bijvoorbeeld, 

of opgespaard verdriet dat op onhandige wijze tot ontlading komt. Wanneer we op 

“We become audiences and understand what we do as audience members because of traditions that we 
inherit and adapt, but also go through our lives taking the position of spectator to the world around us, 
our own actions in it as well as those of other people.” White: Audience Participation in Theatre (2013, p. 5)
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volgende begrafenissen vaker meemaken dat er groepjes zijn waar gelach oprijst, 

schrijven we het waarschijnlijk wel toe aan de komst van nieuwe opvattingen waar 

we onszelf toe moeten verhouden. Hier is het moment waarop we het ontstaan van 

wezenlijk andere opvattingen scherp zouden kunnen ervaren. Maar het zou evengoed 

kunnen dat de contrasten in gedrag ons nauwelijks meer opvallen, omdat we er al 

enigszins aan gewend zijn. Het zou het moment kunnen zijn waarin we midden in een 

overgangsfase zitten. 

Wat aan het veranderen is, zouden we alleen nog maar kunnen zien wanneer we 

enige afstand zouden nemen van de gebeurtenissen zelf. Dan zouden we, wanneer 

die afstand een historische is, kunnen opmerken hoe tot voor enkele decennia 

geleden huilen de enige juiste rol was, hoe kleding donker was, muziek droevig, hoe 

heel het gebeuren omgeven was door een sombere ernst. In die vergelijking zou 

het besef ontstaan dat we ons in een moment van kentering begeven. We zouden 

vervolgens, wanneer die afstand een meer sociologische is, bijvoorbeeld kunnen zien 

hoe ook het gedrag van uitvaartpersoneel informeler is geworden, de kleur van de 

lijkwagens lichter, hoe overlijdensadvertenties vrolijker van toon worden, hoe in films 

de dood lichtvoetiger wordt uitgebeeld, enzovoorts. En door die dubbele beweging 

van de afstand, kan zichtbaar worden dat waar men midden in zit deel is van grote 

verschuivingen in de dominante ideologie, van wezenlijke veranderingen in de 

cultuur. 

Het beeld van die dubbele beweging wil ik extrapoleren naar de kunsten. En om 

die afstand te creëren waarin grote lijnen zichtbaar worden, zal ik een tijdsreis 

construeren naar twee momenten waarop ‘de schok van het nieuwe’ ervaarbaar 

wordt.14 

De ervaring van een nieuwe cultuur. Het land. Parijs 1814

Toen de Engelse aristocraat John Scott in 1814 naar het nog van de revolutie 

nabevende Frankrijk reisde en daar het twee decennia eerder opgerichte Musée 

du Louvre bezocht, overviel hem een zekere schok. Tot zijn afgrijzen zag hij hoe 

kunstschatten uit hun oorspronkelijke context waren gehaald om aan ogen van 

de massa tentoongesteld te worden.15 We mogen aannemen dat Scott wel vaker, 

op veilingen bijvoorbeeld, kunstwerken heeft gezien die hun vertrouwde context, 

of ‘natuurlijke plaats’ zoals hij dat noemde, waren kwijtgeraakt. Hij zal weleens 

schilderijen hebben aanschouwd die niet meer in een kerk hingen, portretten die niet 

14 De woorden ‘de schok van het nieuwe’ zijn ontleend aan de televisiedocumentaire The shock of the new: 
art in the century of change (BBC 1980) van R. Hughes. 

15 Scotts boek Visit to Paris in 1814 beschrijft het Louvre op een wijze die sommigen onder ons wellicht 
vooral met de negatieve zijden van de massacultuur zullen associëren. “In it are amassed the choicest 
treasures of art, that have been taken from their native and natural seats, to excite the wonder of the 
crowds.” Geciteerd uit McClellan (2008) pp.63-64.
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meer in de paleizen verbleven. En hij zal wel vaker massa’s hebben waargenomen. 

Maar wat hij in het Louvre zag, moet hij ervaren hebben als een culturele breuk, 

als het resultaat van een nieuwe ideologie die hij hoogst ongepast vond. Wat Scott 

waarnam, was het effect van twee revolutionaire bewegingen die de nieuwe cultuur 

zouden kenmerken: het onttrekken van kunstwerken aan het rituele of private 

gebruik door oude culturele elites, en het toegankelijk maken van die kunst voor in 

beginsel alle burgers. Scott was een wereld binnengetreden waarin kunst een eigen 

ruimte had gekregen. Letterlijk, dankzij de snelle opkomst van musea, concertzalen 

en schouwburgen. Figuurlijk, doordat kunst steeds meer werd opgevat als een eigen 

activiteit, als iets dat een eigen leven had, los van politieke of religieuze erediensten, 

en dat een eigen omgangs- en waarnemingswijze kreeg. Scott was getuige van 

de materialisatie van een fundamenteel nieuwe kunsttheorie. Niet van een lichte 

adaptatie ontstaan onder druk van nieuwe kandidaatskunstwerken, maar van 

een compleet nieuwe kaart. Hij zal in het Louvre waarschijnlijk niet veel nieuwe 

kunststijlen hebben gezien; het was veel radicaler: hij zag een geheel ‘nieuwe kunst’. 

Hij zag de praktijk van een geheel andere waarnemings- en omgangswijze die àlle 

aanwezige kunstwerken betrof. 

Mogelijk heeft Scott gedacht dat het om een incident ging, iets dat met de 

vestiging van een nieuwe monarchie in Frankrijk wel weer zou verdwijnen. Maar 

als hij lang genoeg geleefd had, zou hij hebben kunnen zien dat er overal musea als 

het Louvre opdoken. En dat zij bijna twee eeuwen na zijn bezoek nog altijd dezelfde 

ideologie uitdragen. Het Louvre zelf is in die jaren groter geworden, de werken zijn 

iets verder uit elkaar gehangen, er zijn nieuwe werken aangeschaft en de verlichting 

is verbeterd, maar in essentie is het vandaag de dag hetzelfde museum als dat van 

1814. Scott zou hebben kunnen zien hoe ook bij de andere kunsten, zoals de muziek 

en het theater, de werken als min of meer autonome en openbare werken werden 

gepresenteerd. Hij zou hebben opgemerkt hoe nieuwe instituties ontstonden,

zoals de theatergeschiedenis, de kunstfilosofie en de muziekkritiek, die allemaal 

meewerkten aan de vorming van een geheel nieuwe kunstpraktijk. Hoe filosofen 

de theoretische gronden gaven voor de contemplatieve omgang met kunst en de 

kunstwerken benaderden als autonome openbare werken die zoveel mogelijk 

voor zichzelf moesten spreken. Hoe critici de kritisch blik van de toeschouwers 

aanmoedigden en het kunstwerk in de context van andere kunstwerken plaatsten. 

En hoe die kunstinstituties in de loop van die tijd steeds meer kunstwerken en 

kunststijlen opnamen, zonder hun presenterende en representerende functie 

wezenlijk te veranderen. Scott had kunnen waarnemen hoe vaak die instellingen 

zich bedienden van waarden en attitudes die in de samenleving belangrijk werden 

en die uitgedrukt kunnen worden in begrippen als: publieke opinie en openbaarheid, 

onafhankelijkheid en autonomie, belangeloosheid en fijngevoeligheid, individualiteit 
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en originaliteit. Binnen korte tijd, in de overgang van de achttiende naar de 

negentiende eeuw, ontstond er een systeem waarin voor eenieder nieuwe rollen 

werden vastgelegd rond één centraal gegeven: het zelfstandige, openbare kunstwerk 

dat vanaf enige afstand en als een eigen entiteit door de bezoeker ervaren en geduid 

moest worden. Deze nieuwe waarnemings- en omgangswijze werd de dominante 

kunstcultuur. En met ‘dominant’ wordt hier niet bedoeld: ‘het grootst in aantal’. Het 

aantal mensen dat muziek in een liturgische context hoorde, of dat schilderingen in 

de kerk zag, nam in de negentiende en twintigste eeuw waarschijnlijk af, maar dat 

is hier niet de kwestie. Waar het om gaat, is dat er een kunstprakrijk ontstond die 

vitaler en van veel grotere invloed bleek dan de oude. De belangrijkste kunstenaars 

die in deze nieuwe cultuur leefden, maakten voortaan werk dat gericht was op een 

dergelijke waarnemingswijze. En werken van kunstenaars die (meestal om historische 

of geografische redenen) niet in die cultuur leefden, werden geruisloos ingelijfd. Het 

was een nieuwe ideologie die, om Karl Marx te parafraseren alle artistieke werken  

(her-)vormde naar haar eigen wereldbeeld. 

De ervaring van het verdwijnen van een cultuur. De Zee. Berlijn 1997

Stel nu, een Nederlandse cultuurliefhebber bezoekt Berlijn, nog geen decennium 

nadat de Muur gevallen is. Tot haar genoegen ontdekt zij dat een aantal musea in die 

stad ’s avonds nog geopend is. Ze loopt een van die gebouwen binnen en wordt daar 

overvallen door een grote menigte veelal jonge mensen die in de zalen danst en drinkt, 

begeleid door beats die de werken aan de muren deinen doen. Ze komt erachter dat 

het niet om een bezetting, maar om museumbeleid gaat. Ze is geschokt om te zien hoe 

kunstwerken als decorstukken gebruikt worden, hoe het eerbiedwaardige museum 

als podium dient voor een massa die zichzelf zonder remming lijkt te willen uiten en 

dit aan anderen kenbaar wil maken. Ze is op de hoogte van recente ontwikkelingen in 

de kunst, ze weet dat er een beweging op gang gekomen is waarin kunstenaars niet 

langer ‘werken’ creëren, maar situaties vormgeven waarin bezoekers elkaar kunnen 

ontmoeten en actief participeren.16

Maar hier is iets anders aan de hand. Net als Scott ervaart ze hoe een gebouw van 

functie is veranderd en hoe ‘oude werken’ (zoals die van Klimt, Kokoschka of Kiefer) 

een geheel nieuwe status hebben gekregen. De ‘natuurlijke plaats’ die het museum 

in haar ogen was, een ruimte van esthetische contemplatie, is in een belevingsruimte 

omgetoverd en de werken fungeren als decor van het podium voor een expressief 

publiek.

Ze denkt aanvankelijk wellicht dat het om een incident gaat, ingegeven door de 

ineenstorting van het communisme en de ongegeneerde liberale euforie die daaruit 

voortkomt. Maar ze zal jong genoeg zijn om mee te maken dat wat als de lange Nacht 

16 Onder andere beschreven door Nicolas Bourriaud in Relational Aesthetics (2002).
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der Museen in 1997 in Berlijn begon, zich over heel Europa verspreidt.17 Ze zal in eigen 

land gaan meemaken hoe kunstmusea een gekostumeerd Rubensbal organiseren 

(Boymans van Beuningen, 2003) of een verjaardag ontbijt ter ere van Rembrandts 

geboortedag (Rijksmuseum, 2005). Ze zal horen van rondleidingen langs oude 

Meesters door in klederdracht gestoken gidsen en ziet zelf hoe de museumshops 

en lounges in enkele jaren tijd groter worden. Ze herkent het fenomeen van het 

performende publiek in de concerten van André Rieu, maar ziet het ook bij Het 

Concertgebouw van Amsterdam, bolwerk van de serieuze klassieke muziekpraktijk, 

dat participatieprojecten organiseert, zoals de Meezing Matthaüs, en Zing en Beleef, 

waarin mensen worden uitgenodigd om onder begeleiding van een professional zelf 

klassieke werken te zingen.18 Maar het meest zichtbaar is de beleving waar de kunst 

de oude zalen verlaten heeft. Bij de festivals bijvoorbeeld, die enkele jaren voor haar 

bezoek aan Berlijn aan een Europese opmars bezig zijn. Festivals in allerlei gedaantes, 

maar die vaak als een soort cultuurbraderieën functioneren. Met hapjes en drankjes 

en verrassende locaties waar speciaal voor dergelijke gelegenheden gemaakte 

culturele events zijn mee te maken. Festivals die jaarlijks in enkele weken tijd, 

honderdduizenden bezoekers trekken, en waarvan in het geval van Oerol, dagelijks 

nieuwsuitzendingen op de publieke televisie verschijnen,- een voor de theaterkunst 

ongekende blijk van aandacht.19

Ze ervaart hoe de oude, haar vertrouwde cultuur, waarin het kunstwerk min 

of meer een gegeven was waarvoor de waarnemer zich moest inspannen om te 

duiden wat deze betekende, plaatsmaakt voor een klimaat waarin de kunstzinnige 

gebeurtenis veeleer een soort grondstof is die we bevragen op wat het voor ons 

kan betekenen in een verlangen onszelf te uiten. Een klimaat waarin kunst, en 

vooral theater, in zekere zin toegepaste kunst wordt, dienstbaar aan een esthetisch 

georiënteerd leven. 

En ze ziet dat het niet alleen in de wereld van de kunst gebeurt. Ze ziet dat 

de wending naar de beleving ook plaatsvindt in allerlei historisch of thematisch 

georiënteerde musea, die evenals kunstmusea ooit plekken van ‘voorstellingen’ waren, 

van onaanraakbare objecten die op gepaste afstand aanschouwd moesten worden. 

Ze bezoekt het Scheepvaart Museum Amsterdam waar je kunt beleven hoe het is om 

als matroos belaagd te worden door piraten. En ze neemt in de Airborne experience 

17 In het voorjaar van 2014 organiseerden 4.000 Europese musea een nachtelijke beleving.
18 Dat laatste project is in de woorden van dirigent Hans Veldhuizen: “een zingende ontdekkingsreis. 

Een reis waarin we met de stem, een prachtig, uniek instrument dat iedereen bij zich draagt en kan 
‘bespelen’, op zoek gaan naar een inspirerende, muzikale beleving.” (https://www.concertgebouw.nl/
educartie/participatie). André Rieu, die in de jaren 1990 internationaal doorbrak met zijn Johann Strauss 
Orkest, werd in 2015 onderwerp van academische studie met de publicatie: Meijer, M., Boogaard, J. van 
den, Peters, P. (2015) Rieu, maestro zonder grenzen. Rieus sterke aandacht voor de waarde en enscenering 
van de publieksbeleving, wordt door de auteurs Meijer en Peters als de kracht van de maestro 
beschouwd.

19 Het aantal kunstfestivals groeide in Nederland van 150 in 1980 tot 774 in 2013. In dat laatste jaar, kan 
het publiek kiezen uit 65 festivals per maand. Cf. Havens, H. 2015:, p. 145)
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van het oorlogsmuseum van Oosterbeek de rol aan van een Britse parachutist die in 

Nederland geland is.20 Ze ziet dag in dag uit groepjes verklede toeristen langs haar 

raam trekken die de stad als podium voor hun feestjes gebruiken. Ze ziet het bij grote 

sportevenementen, waar supporters zich uitdossen als leeuwen, duivels of andere 

figuren, in bonte gewaden en met beschilderde gezichten. En waar sommigen van die 

‘spect-actors’ beroemder zijn dan de acteurs op de velden of wielerbanen. Ze ziet het 

op het internet, en vooral de sociale media, waar iedereen bekijker en bekekene kan 

worden, en waar de alom aanwezige slogan sharing is caring betekent dat precies het 

onderscheid tussen actor en toeschouwer verdwijnt.21

Ze ervaart gaandeweg dat haar eerste ontmoetingen met interactieve 

performances, en dat haar eerste museumnacht in Berlijn, geen geïsoleerde 

fenomenen zijn geweest, maar onderdeel van nieuwe cultuur.

De rol van kunstwerelden bij het veranderen van de kaart

Als het vermoeden grond krijgt dat er niets slechts wat water op het land ligt maar 

de gehele biotoop een kentering aan het beleven is, dan verandert ook de rol van de 

artistieke theorie ingrijpend. 

Danto’s (1964) beschrijving van het functioneren van een art world heeft iets 

mechanisch en misschien ook iets geruststellends. Geruststellend, omdat het erop 

lijkt dat wanneer er verwarring is, wanneer ‘het wezen’ van de kunst door nieuwe 

kandidaten bevraagd en voor sommigen daarmee bedreigd lijkt te worden (zoals 

bij The Fountain van Duchamp of Wachten op Godot) de artistieke theorie zich daarop 

aanpast. Dat de kunstwereld de poorten opent voor de nieuwe kunst, maar zich ook 

weer tijdig sluit, om nog wel het verschil tussen kunst en niet-kunst te kunnen blijven 

maken. Het heeft iets mechanisch, omdat de aanpassingen volgens een eenvoudig 

schema van vraag en aanbod lijken te verlopen. Er is een vraag die is opgekomen 

vanuit belangrijke delen van de kunstwereld en de kunsttheoreticus reageert 

vervolgens op die vraag en verschaft een adequate oplossing. Danto’s redenering, hier 

samengevat in twee citaten, luidt als volgt: 

“Suppose one thinks of the discovery of a whole new class of artworks as 

something analogous to the discovery of a whole new class of facts anywhere, viz., 

as something for theoreticians to explain. (…) 

Suppose, then, tests reveal that these hypotheses fail to hold, that the theory, now 

beyond repair, must be replaced. And a new theory is worked out, capturing what it 

20 De site van het museum: “In de ondergrondse Experience ervaar je de oorlog in al z’n hevigheid.  
Hier voel je de impact van het geweld op jonge jongens die vertwijfeld vechten voor hun leven.”  
www.airbornemuseum.nl. Laatst bezocht 22 september 2017.

21 In de woorden van de Nederlandse filosoof Henk Oosterling: “We zitten nu op een volledig 
‘getheatraliseerde’ intermediale globe. Een medium als internet is immers niets anders dan een 
podium. Zodra je een scherm hebt, heb je theater. Op elk moment kan je dus zelf de hoofdrol spelen 
in een geënsceneerde situatie die je als echt voorstelt.” “De kunstenaar als publieke werker” 2012. 
Interview met Wouter Hillaert & Tom Viaene. (https.//www.apache.be> wouter.hillaert> Tom Viane)
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can of the old theory’s competence, together with the heretofore recalcitrant facts.” 

(pp. 572-573)

Daarmee kan de suggestie ontstaan dat de kunsttheoretici vooral dienstbare, 

reagerende wezens zijn in een kunstwereld. En belangrijker nog: Danto beschrijft dat 

de theorie ontwikkeld wordt op basis van een vraag die enkel vanuit de kunstwereld 

gesteld wordt omdat er daar nieuwe kandidaatswerken aan de poort verschijnen. 

Ontwikkelingen in de maatschappij, in de verdere omgeving van de kunstwereld, lijken 

geen actieve factoren te zijn die de art world doen veranderen. Danto’s theorie kan 

daarmee enkel een bruikbare beschrijving zijn in situaties van betrekkelijke stabiliteit. 

Waarin nieuwe concepten ontwikkeld worden als nieuwe posities binnen de gekende 

kaart. 

Maar er zijn momenten dat kunstwerelden zelf, inclusief het culturele veld waarin 

die kunstwerelden functioneren, grote transformaties ondergaan en er veel grotere 

processen gaande zijn: economische, politieke, technologische, psychologische 

veranderingen die om nieuwe duidingen van wat ‘kunst’ is vragen. Dat is tijdens het 

leven van Scott gebeurd, waarin nieuwe mens- en maatschappijbeelden naar voren 

kwamen, waarin het Hof en de Kerk hun economische, politieke en culturele macht 

verloren en waarin compleet nieuwe kunstinstituties opkwamen. En het heeft er alle 

schijn van dat dit vandaag de dag weer gebeurt. De rolwisselingen in de kunstuitingen 

zelf, in de instituties en op veel terreinen in de algehele cultuur, geven aan dat de kaart 

zelf aan het veranderen is. Op zulke momenten wordt ook duidelijk dat kunstwerelden 

alleen vitaal kunnen zijn wanneer zij gedragen worden door dominante waarden in 

de cultuur en door een veel fundamentelere kunsttheorie, die niet alleen gericht is op 

de bevrediging van de noden in de kunstwereld van dat moment. Er is dan een theorie 

nodig die niet enkel over artistieke en esthetische concepten nadenkt, maar naar 

samenhang zoekt tussen significante rolverschuivingen in zowel kunstgebeurtenissen, 

als in kunstinstituties, als in de samenleving. 

Verschillende taken voor de artistieke theorie

Het eerste dat die theorie zou moeten doen, is verder uitwerken wat die nieuwe 

beweging behelst en wat dit betekent voor de oude praktijk. Zij zal daarbij zowel 

terugblikken in een poging om de kern te duiden van de geschiedenis waaruit die 

praktijk voortkomt, als vooruitkijken naar ontwikkelingen die onomkeerbaar lijken. Zij 

zal zich daarbij de vraag stellen wat de essentie is van de vertrouwde biotoop en wat 

wezenlijk anders is aan de nieuwe. 

De terugblik, de zoektocht naar de kern van de vertrouwde cultuur, heeft per 

definitie een beperkend karakter, omdat deze de veelheid tot kernen wil smeden en 
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daarbij uitzonderingen uit het oog zal verliezen. De vooruitblik heeft per definitie 

een hypothetisch karakter omdat er immers geen wetmatigheid in culturele en 

maatschappelijke ontwikkelingen heerst. Maar zoals eerder gezegd, behoort het 

tot de taak van kunstinstituties om telkens naar traditie en toekomst te kijken. 

De belangrijke tweespalt waarin dergelijke instituties verkeren, is dat wanneer zij 

de indruk hebben dat er ingrijpende ontwikkelingen gaande zijn, het maken van 

prognoses en diagnoses zowel complexer als noodzakelijker wordt. In tijden van 

grote veranderingen moeten zij zich wel de vraag stellen: wat is de essentie van wat 

we al die tijd gedaan hebben, en heeft dat nog bestaansrecht? Een vraag die evenveel 

urgentie als ingewikkeldheid bevat. 

Het tweede dat de theorie zou moeten bieden, zijn middelen om die veranderingen 

te kunnen waarderen. Waarschijnlijk immers staan niet alleen bepaalde praktijken, 

gewoonten en posities op het spel, maar ook belangrijke waarden. Kernwaarden, 

die tegelijk de voedings-bodem en de bestaansgrond van de oude cultuur vormden. 

Waarden waarop de bestaande art world gegrondvest is. De theorie zou zichtbaar 

moeten maken welke belangrijke waarden hun bestaansrecht verloren hebben, welke 

enkel om revisie vragen of zondermeer behouden kunnen blijven en welke waarden 

de rol van nieuwe kernwaarden op zich gaan nemen.

De derde opdracht aan de theorie is de reflectie op de huidige concepten en 

perspectieven die wij hanteren. De theorie moet oog hebben voor wat gelijk is in wat 

zo nieuw en verschillend lijkt, en oog voor wat serieus verschilt van wat op het eerste 

zicht zo gelijk en als vanouds leek. In een aantal gevallen zal zij nieuwe concepten 

moeten ontwikkelen om recente ontwikkelingen en situaties adequater te beschrijven. 

Tenslotte zal de theorie met praktische aanbevelingen moeten komen. Zij vertrok 

vanuit vragen en vermoedens die in de (onderwijs-)praktijk van een theaterinstituut 

oprezen, zij maakte in haar duidingen en diagnoses tijdsprongen en generalisaties, 

maar moet uiteindelijk terugkeren naar die praktijk. Daar is het waar zij haar 

voornaamste bijdrage kan leveren. 

In de volgende paragrafen zullen de vier taken van de theorie stapsgewijs aan de orde 

komen.
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III EEN VOORSTELLINGSCULTUUR EN EEN BELEVINGSCULTUUR 

‘De voorstellingscultuur’ en ‘de belevingscultuur als algemene concepten

Baricco spreekt van land en zee in zijn pogen om de grote veranderingen van onze 

tijd te duiden. Om te beschrijven wat de nieuwe beweging inhoudt en wat deze voor 

de oude praktijk betekent, zal ik gebruik maken van termen die weliswaar minder 

metaforisch, maar evengoed globale concepten zijn: de voorstellingscultuur en de 

belevingscultuur. 

‘De voorstellingscultuur’ beschrijft de wereld waarin het soort waarnemings- 

en omgangswijze dominant is dat wij kunnen omschrijven als de praktijk van 

voorstellingen. Een praktijk waarin het innemen van de ‘juiste afstand’ tussen de 

waarnemer en het schouwspel van belang is. Waarin de stille en goeddeels roerloze 

waarnemer zich geheel concentreert op hetgeen zich vóór hem afspeelt, als een 

gegeven waartoe hij zich op de een of andere manier moet zien te verhouden. 

Het is een cultuur die logischerwijs duidelijk in de theaterwereld zichtbaar is, 

waar theatergebeurtenissen bijna per definitie ‘theatervoor-stellingen’ heten, met 

de strikte scheiding tussen podium en zaal en performer en toeschouwer. Maar 

die ook opgeld doet in bijvoorbeeld dans, beeldende kunst en klassieke muziek, 

waar de waarneming en omgang volgens dezelfde principes georganiseerd zijn. 

Ik noem het een cultuur, omdat deze specifieke toeschouwersrol niet alleen door 

kunstinstituties aangemoedigd werd, maar door een geheel van waarden, concepten, 

rollen en attitudes die ook buiten het kunstdomein te vinden zijn. Zo toont het zich 

in de oprichting van nieuwe kunstruimten zoals schouwburgen en musea die als 

‘voorstellingmachines’ opereren en die de belangrijkste plekken in de stad bezetten. 

En ook in de huiskamers waar mensen aan de radio of grammofoonspeler gekluisterd 

zitten, zoals ze dat geleerd hadden om in de theaters en concertzalen te doen. 

Omdat deze cultuur de op de beginselen van de voorstelling berustende omgangs- 

en waarnemingswijze als de ideale (de meest betekenisvolle, de meest diepe, meest 

leerzame, enz.) opvat, neigt het ernaar om veel cultuuruitingen als voorstelling te 

laten verschijnen. 

Het concept ‘de belevingscultuur’ beschrijft een geheel van waarden, instituties, rollen 

en attitudes waarin de waarnemings- en omgangswijze van de beleving centraal staat. 

Waarin werken van kunst in het algemeen en van theater in het bijzonder niet zozeer 

eigen entiteiten zijn, maar veeleer een decor of podium vormen van de bezoeker 

zelf. Kunst waar hij als het ware midden in zit en waarvan hij letterlijk mee-maker 

is. Ook hier zou moeten gelden dat deze cultuur niet alleen de ‘eigen’, maar ook de 

uit andere culturen afkomstige werken naar de principes van de beleving omvormt. 
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Kunstinstituties zullen bijvoorbeeld geneigd zijn om wat voorheen als voorstelling 

benaderd werd, nu als belevingen te presenteren. En ook hier zou het niet alleen 

de omgang met kunst in de openbare ruimten moeten betreffen, maar om een veel 

bredere beweging moeten gaan. Zoals in woonkamers of onderweg of online, waar 

cultuuraanbod, via speakers en schermen voortdurend aanwezig is en met eenvoudige 

handelingen te veranderen is. En ook deze cultuur verandert het aanzien van steden, 

met de vele festivals bijvoorbeeld, de kleine feestjes op de honderden motorbootjes 

in de zomerse grachten, of de toeristen die de historische centra als attractieparken 

benaderen. 

De voorstellingscultuur had een duidelijk expansief karakter. We mogen ervan uitgaan 

dat als de beleving meer en meer gezien gaat worden als de nieuwe ideale wijze 

van waarneming en omgang, ook de belevingscultuur aan dominantie winnen zal. 

Beide culturen hebben zo het vermogen en de drang om de wereld om te vormen 

naar hun ideaal. Dat wil niet zeggen dat zij alles veranderen. De voorstellingscultuur 

heeft de afgelopen twee eeuwen veel onder het regiem van haar omgangs- en 

waarnemingswijze gebracht, maar er is muziek blijven klinken tijdens kerkdiensten, 

en er bestaat nog altijd kunstwerken, zoals veel geschilderde portretten van 

geliefden, die geen openbare functie vervullen. De dominante kunstpraktijk in deze 

cultuur, dat wil zeggen, de kunst met het grootste culturele prestige, was echter 

lange tijd die van ‘voorstellingen’. Of een eveneens expansieve belevingscultuur 

uiteindelijk ook de cultuur met het meeste prestige gaat worden, valt niet met 

zekerheid te zeggen. Misschien wordt ‘beleving’ nooit geheel de dominante wijze van 

omgang en waarneming. Maar wij kunnen nu al zeggen dat zij groeit aan kracht en 

vanzelfsprekendheid. 

De samenhang tussen drie niveaus: theatergebeurtenis, instituties en maatschappij

De concepten Voorstellingscultuur en Belevingscultuur bieden op de eerste plaats de 

mogelijkheid om veranderingen in het theaterlandschap in een samenhang te 

beschrijven en daarmee de kracht van de veranderingen te duiden. Het gaat daarbij 

om een samenhang tussen drie niveaus: 

• Specifieke theatergebeurtenissen

• Theaterinstituties

• Maatschappelijke waarden en praktijken

Onder ‘theatergebeurtenis’ versta ik de ontmoeting tussen performer en bezoeker 

op een specifieke plaats en tijd. In de voorstellingscultuur zullen de specifieke 

theatergebeurtenissen vooral als voorstelling verschijnen. In een belevingscultuur 

logischerwijs vooral als belevingen. 
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Daarnaast zijn er de instituties die voor een belangrijk deel definiëren wat 

kunsttheater is en die een specifieke vorm van omgang en waarneming met 

theatergebeurtenissen aanmoedigen. Wat een legitieme theatergebeurtenis is en wat 

niet, en hoe die gebeurtenis publiek wordt gemaakt, ligt voor een belangrijk deel in 

handen van die instituties. 

Maar deze instituties staan op hun beurt weer in een samenleving en kunnen 

niet functioneren zonder steun van bepaalde waarden en praktijken die daar leven. 

Instituties zijn ook afhankelijk van bijvoorbeeld maatschappelijk prestige, van 

eventuele geldstromen, van aandacht in de media, van erkenning en ondersteuning 

die plaatsvindt, omdat hetgeen de instituties doen en dat waar zij voor staan op de 

een of andere manier gedeeld wordt door ‘partijen’ in die samenleving. 

Zoals ik in hoofdstuk III uitgebreider zal beschrijven, waren in de oude cultuur op 

alle drie deze niveaus krachten aanwezig die bepaalden dat het verschijnen van kunst 

als voorstelling de enig juiste wijze was. Wanneer er nu op al die niveaus een wending 

naar de beleving zichtbaar wordt, wanneer er dus ook op het niveau van de instituties 

op beleving gerichte activiteiten ontstaan, en wanneer er in de samenleving meer 

en meer waarden en praktijken zichtbaar worden die belevingen aanmoedigen, dan 

kunnen we met recht spreken van een (opkomende) belevingscultuur. 

Op de tweede plaats kunnen de twee concepten ons helpen om te duiden in welke 

mate de twee culturen van elkaar verschillen. Als er op alle niveaus rollen veranderen, 

en die wisseling van rollen en rolopvattingen een vergelijkbaar groot verschil kent 

als die tussen een theatervoorstelling en een theaterbeleving, dan rechtvaardigt dat 

het idee van een breuk, een keerpunt, een geheel nieuwe kaart of biotoop, of andere 

verwante termen waarmee wij die cultuuromslag zouden willen omschrijven.

Hoewel de samenhang tussen de drie niveaus een belangrijk element is voor 

onze diagnose, betekent het niet dat veranderingen altijd op hetzelfde moment 

en op dezelfde plaats zichtbaar zijn. Zo kunnen theatermakers belevingen èn 

voorstellingen creëren. Zo kunnen instituties als schouwburgen beide programmeren 

of voorstellingen tot belevingen maken en omgekeerd. En zo is het ook denkbaar 

dat er in de samenleving allerlei krachten dominant worden die de beleving 

aanmoedigen, terwijl makers of instituties een eventueel verlies aan legitimiteit en 

vitaliteit ontkennen of voor lief nemen en vasthouden aan de idealen van de oude 

voorstellingscultuur. 

Bovendien kan, zoals wij verderop zullen zien, bij de wending naar de beleving 

op ieder niveau een eigen soort probleem ontstaan. Daarom is zowel het analytisch 

onderscheid tussen theatergebeurtenis, instituties en maatschappij, als de samenhang 

tussen deze drie niveaus van belang. Want zo kan, als de eerste taak van de theorie, 
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beschreven worden wat de algehele kracht en impact van de wending naar de beleving 

is en wat daarmee de verschillende consequenties zullen zijn voor de oude praktijk. 

IV KERNWAARDEN. DE KRITISCHE DIMENSIE, AUTONOMIE EN 
 OPENBAARHEID

Waarderingen

Nadat de theorie de ontwikkelingen in kaart heeft gebracht en er een goede duiding 

is tot welke ingrijpende veranderingen deze zullen leiden, komt de tweede vraag naar 

voren: hoe ons tot die ontwikkelingen te verhouden. Op grond van welke waarden 

kunnen kunstinstituties veranderingen omhelzen of afwijzen? Zijn de vertrouwde 

waarden waarop zij hun oordelen baseren nog wel legitiem en hebben zij nog een 

vitale kracht? De ontwikkelingen die er in de theatergeschiedenis van de afgelopen 

twee eeuwen voortdurend zijn geweest hebben zeker geleid tot een verschuiving 

van waarden die niet alleen maar ‘puur artistiek’ zijn. Zo hebben naast nieuwe 

opvattingen over wat een goede mis en scène of een boeiende tekstbehandeling is, ook 

mensbeelden of meer algemene ideeën over wat ‘geloofwaardig’ is hun invloed op de 

theaterpraktijk gehad. 

Zolang kunstinstituties claimen kritische instellingen te zijn, hoeven zij zich 

niet voor iedere ontwikkeling, hoe krachtig die ook mag zijn, open te stellen. 

Zij produceren zelf ook waarden, gedrag, betekenis. Een theaterpodium als een 

schouwburg of festival hoeft niet alles te tonen wat op dat moment populair is. Een 

toneelacademie zal niet alles toelaten eenvoudigweg omdat het nieuw of ‘aan de hand 

is’.22 Zij kunnen altijd pogen om bepaalde tendensen te keren, om tegenbewegingen 

te vormen of zich verre te houden van een dominante stroom, mits zij zich daarbij 

kunnen beroepen op erkende waarden. 

Dat is althans het geval wanneer posities op de kaart veranderen, waarin sommige 

waarden worden ingeruild voor andere, maar belangrijke waarden intact blijven. Maar 

wat als de hele kaart verandert? Wat als de ontwikkelingen leiden tot een volledige 

ondermijning van de grondvesten van het instituut en van de praktijk en waarden 

waar zij voor staat? Ieder instituut heeft specifieke waarden die zijn raison d’être 

vormen. Als die waarden hun levendigheid of geldigheid verliezen, moet het instituut 

zich dan opheffen of zich geheel opnieuw uitvinden? 

22 Stel, er blijkt een samenhang tussen een tanende belangstelling voor repertoire en de groeiende 
behoefte van jonge makers om eerder belevingen dan voorstellingen te creëren. Of er blijkt een 
samenhang tussen het vele gebruik van sociale media en de afkeer onder studenten voor het lezen 
en regisseren of acteren van complexe teksten met een lange spanningsboog. En stel, dit alles lijkt 
voorlopig onomkeerbaar. Hoe moet een instituut als de Toneelacademie daarmee omgaan? Moet zij 
juist meer teksttoneel aanbieden, moet zij op zijn minst het lezen meer aanmoedigen? Of moet zij de 
behoefte van studenten om zelf te maken en uit eigen bronnen te kiezen vooral aanmoedigen en in de 
dramaturgielessen de tekstanalyse inruilen voor de ontleding van succesvolle YouTube filmpjes? Hoe 
kan dit instituut gehoorgeven aan haar opdracht kritisch zijn?
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Waarden hebben een zekere hiërarchie. In naam van belangrijke, ‘hogere’ waarden 

stellen instituties altijd hun ‘lagere’ waarden bij, om ontwikkelingen die zij belangrijk 

achten toe te laten. Individuen en instituties kunnen ervoor kiezen om nieuwe 

ontwikkelingen, nieuwe theatervormen toe te laten die niet stroken met een deel van 

hun eigen waarden. Zo kunnen docenten besluiten om vaker met post-dramatische 

teksten te werken al betreuren zij het dat die oude klassiekers nog zo weinig gespeeld 

worden. Een theaterhuis kan besluiten om een nieuwe maker de ruimte te bieden al 

gelooft het niet in de ‘activistische ideologie’ van de performster. Doorgaans zal men 

die eigen opvattingen en waarden enigszins loslaten met een beroep op waarden die 

als hoger of fundamenteler opgevat worden. Bijvoorbeeld de waarde dat theater altijd 

vernieuwend moet blijven, of dat theaterinstituties zoveel mogelijk politiek neutraal 

zouden moeten zijn. Terwijl in een ontwikkelende cultuur voortdurend sommige 

waarden worden prijsgegeven of nagenoeg geheel hun kracht zullen verliezen, blijven 

andere dus wat langer bestaan. En er zijn waarden die gedurende die gehele cultuur 

vitale krachten blijven. Waarden die binnen die cultuur niet wezenlijk veranderen 

en die deze daarmee ook herkenbaar maken als een bepaald type cultuur. Ik noem 

dergelijke waarden: kernwaarden. Meestal zitten die waarden zo diep in individuen en 

instituties verankerd, dat ze niet eens opvallen, zoals we de grond onder onze voeten 

niet zullen opmerken wanneer we ons gemakkelijk kunnen bewegen. Maar reflectie op 

die kernwaarden wordt actueel in een situatie van een veranderende kaart. Zij bieden 

ons als het ware posities om te kunnen zien hoe fundamenteel de veranderingen zijn 

en in hoeverre die kernwaarden zelf nog met de omgeving in contact staan. 

De kritische dimensie en de idealen van openbaarheid en autonomie

Eén van die kernwaarden van de theaterinstituties is de opvatting dat niet alleen 

zijzelf kritisch moeten zijn in hun bepaling van wat goed theater is en wat niet, maar 

dat de gehele praktijk van het kunsttheater kritisch behoort te zijn. Het is wat ik de 

kritische dimensie noem: een dubbele beweging van ‘kritiek vanuit theater’ en van 

‘kritiek op theater’23 Eenvoudig gesteld: een goede theaterproductie dient de bezoekers 

op de een of andere manier los te weken uit onze dagelijkse routines, opvattingen, 

recepties. Het dient reflectie aan te moedigen op hoe wij kijken, ervaren, denken of 

voelen. En omgekeerd vraagt dat om een kritisch publiek, een kritisch discours waarin 

telkens de vraag gesteld wordt: en gebeurt dat, worden wij als theaterbezoekers 

kritisch uitgedaagd? 

Het is het belang van deze kritische dimensie die het hart vormde van de ideologie 

van de voorstellingscultuur. Die kunst, niet alleen theater maar ook bijvoorbeeld 

muziek en beeldende kunst, een belangrijke maatschappelijke waarde en een nieuwe 

23 Het eenvoudige onderscheid tussen ‘kritiek op’ en ‘kritiek vanuit’ wil niet suggereren dat die twee 
als zelfstandige en altijd welonderscheiden instanties opereren; het is vooral bedoeld om de dubbele 
beweging van de kritische dimensie van het theater te benadrukken.
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plaats en betekenis zou geven. Een waarde die kunstenaars, kijkers en instituties 

dreef. 

Die kritische dimensie hangt in de voorstellingscultuur nauw samen met twee 

andere kernwaarden: die van openbaarheid en van autonomie. In feite bevatten die 

laatste twee waarden reeds belangrijke bestanddelen van de kritische dimensie, 

waardoor er in de voorstellingscultuur een hecht samenspel tussen de drie 

kernwaarden bestond. 

Vanaf het begin van de voorstellingscultuur werden kunstwerken zoveel mogelijk 

onttrokken aan de oude machtscentra en zoveel mogelijk openbaar gemaakt. Het 

effect van die mechanismen heeft Scott in het Louvre waargenomen: kunst die van 

zijn ‘natuurlijke plaats’ was losgerukt en aan de massa prijsgegeven. De ingrijpende 

verhuizing van de kunst, die hem zo verontwaardigde, was bedoeld om de werken 

zo onafhankelijk mogelijk als zelfstandige entiteiten te laten spreken en burgers de 

kans te geven er met een kritisch oog naar te kijken. De massa’s die hem zo schokten, 

zouden het levend potentieel gaan vormen van een kritische openbaarheid die 

kunst zou gaan beschouwen als een wereld die nieuwe ervaringen en inzichten kon 

verschaffen.24

Met dat openbaar worden van de kunst ontstond ook de waarde van de autonomie. 

De eerste voorwaarde daarvoor was dat het publiek om kennis te nemen van kunst 

minder afhankelijk van machthebbers werd, terwijl dat laatste ook ging gelden voor 

de kunstenaars. Maar al zeer snel werd ook de volgende stap gezet: de kunsten gingen 

een eigen domein vormen, met eigen instituties die in toenemende mate gingen 

bepalen wat er getoond werd en hoe het getoond werd, hoe het waargenomen moest 

worden en hoe er met kunst moest worden omgegaan. Dit legde de basis voor een 

soort ‘algemene autonomie’ (waaruit weer verschillende vormen van autonomie 

zouden opkomen). De kunsten, waaronder het theater, gingen een eigen perspectief, 

een eigen ervaringsruimte vormen die zich onderscheidde van bijvoorbeeld 

wetenschap, ethiek, religie of politiek, en zodoende een unieke, en daarmee in 

potentie kritische vorm van werkelijkheidsduiding worden kon. 

Hoe de kernwaarden van autonomie, openbaarheid en de kritische dimensie de 

praktijk van het theater in de voorstellingscultuur beïnvloedden, zal in hoofdstuk 

III uitgebreid onderzocht worden. Wanneer dat goed in kaart is gebracht, is er een 

24 Enkele decennia vóór de Franse Revolutie opende de koning nu en dan de deuren van het Louvre om 
aan genodigden zijn kunstcollectie te tonen. Het is meteen het begin van de publieke kunstkritiek. In 
1747 publiceert Étienne La Font de Saint-Yenne (1688-1771) zijn Réflexions sur quelques causes de l’état 
présent de la Peinture en France. Avec un Examen des principiaux Ouvrages exposés au Louvre le mois d’Août 
1746. In zijn voorwoord stelt hij: « Un tablau exposé est un Livre mis au jour de l’impression. C’est 
une piece représentée sur le théâtre: chacun a le droit d’en porter son jugement. » (‘Een schilderij dat 
geëxposeerd wordt, is als een boek dat door drukwerk in het licht verschijnt. Het is een op het toneel 
opgevoerd stuk: iedereen heeft het recht erover te oordelen.’ [vertaling FM]. La Font wilde, hopend op zijn 
onpartijdige blik, bemiddelaar zijn in die publieke oordeelsvorming.
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bodem gelegd om die tweede vraag te beantwoorden: kunnen in de belevingscultuur 

die kernwaarden van kracht blijven, en zo ja in welke gedaante? Want het is geen 

wet dat als praktijken, de ideologie, de gehele cultuur verandert, de kernwaarden 

verdwijnen.25 Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het ideaal van de kritische dimensie 

in de theaterpraktijk van de belevingscultuur blijft voortbestaan, maar op plaatsen 

verschijnt en vormen aanneemt die het wellicht niet gemakkelijk herkenbaar maken. 

Zoals ook het omgekeerd gebeuren kan. Dat de waarde van kritiek nog wel ‘met de 

mond beleden worden’, maar in feite iedere effectiviteit en ieder maatschappelijk 

gezag verloren hebben, als een oude gewoonte of geloof in een wereld die ondertussen 

een andere kant op kijkt.

De drie verschillende niveaus waarop de kritische dimensie ter discussie staat

De mogelijkheid dat de kernwaarden onder de wending naar de beleving aan gezag en 

aan werkingskracht inboeten, is niet louter een hypothetische kwestie. Zo worden er 

in talloze discussies, onder theatermakers, cultuurfilosofen, theaterwetenschappers, 

in vaktijdschriften en onderwijsinstellingen, geregeld zorgen geuit over met name de 

kritische dimensie van het theater. 

Om de zaak op scherp te zetten, zal ik een scenario schetsen waarin een op beleving 

gericht kunstwerk voorkomt: Untitled (Free/Still) van de kunstenaar Rirkrit Tiravanija. 

Het gaat om een installatie (een koelkast, tafels, stoelen, rijst en curry en andere 

materialen) die de kunstenaar in 1992 voor het eerst in een galerie te New York 

vertoonde. Een voorbeeld uit de beeldende kunst dus, maar zeker in op beleving 

gerichte kunstwerken is het onderscheid in kunstdisciplines helemaal niet meer zo 

evident. In die installatie worden bezoekers aan de galerie uitgenodigd om het door 

de kunstenaar gekookte voedsel (inderdaad, rijst met curry) te gebruiken en eventueel 

met elkaar in gesprek te raken. “You are the art” en “You make the art” zegt de 

kunstenaar tot de bezoekers. 

Tien jaar later is het kunstwerk als schaalmodel nagebouwd voor het Museum of 

Modern Art van New York. Dagelijks kunnen bezoekers hier op bepaalde tijden gratis 

eten krijgen. Zo worden ze deel van het kunstwerk. De rijst met curry komt nu uit de 

keuken van het museum. 

Stel dat het MOMA een hotelfunctie krijgt. Zoals bijvoorbeeld cultuurstrateeg Peter 

van Ees dat voorstelt in een artikel met de titel “Het museum van de toekomst is een 

hotel”.26

25 Zelfs grote historische omwentelingen breken niet met alle traditionele waarden en zijn soms zelfs 
op te vatten als een vitalisering ervan. Het woord ‘revolutie’ (revolutio, Lat.) betekende oorspronkelijk 
‘terugkeer (in de tijd)’. Tot aan de moderne tijd was het doel van revoluties vooral het herstel van een 
geïdealiseerde oude tijd. Maar ook ‘moderne’ revoluties beroepen zich vaak op oudere waarden, zoals 
Marx’ religie-kritiek niet de centrale idealen van het Christendom betrof, maar het feit dat deze enkel 
in een hiernamaals gerealiseerd konden worden.

26 De opiniepagina van dagblad Trouw 3 april 2014. Peter van Ees, cultureel strateeg bij BTS Markets.
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“Hotels zouden gebruik kunnen maken van de museale functie van een locatie. 

Het museum blijft dan een museum, maar is tegelijkertijd een hotel waarvan 

de omzet kan worden gestimuleerd door er een culturele doelstelling aan te 

verbinden. Bijvoorbeeld de handhaving van een bepaalde collectie.”27

En dat hoeft niet eens per se een commercieel hotel te zijn. Het kan ook een 

idealistisch oogmerk hebben, bijvoorbeeld een tijdelijk onderdak willen bieden aan 

weinig vermogende kunsttoeristen. En in ieder geval zou het geen buitenissig hotel 

zijn; er wordt de afgelopen jaren druk geadverteerd door overnachtingsplekken als 

oorden van bijzondere belevingen. Maar uit welke keuken komt dan de rijst? Zijn 

de bezoekers nog deel van een kunstwerk of zijn het hotelgasten die een niet al te 

gevarieerd menu krijgen voorgeschoteld? 

Het voorbeeld geeft voldoende stof voor bezorgde vragen over de kritische dimensie. 

En wel op alle drie de niveaus die ik eerder onderscheidde. 

De theatergebeurtenis zelf

Is het mogelijk om een op beleving gerichte theatergebeurtenis te kritiseren als je er 

zelf zo sterk een onderdeel van bent? En levert deze beleving niet een ‘persoonlijke’ 

en ‘unieke’ ervaring op, die van maaltijd tot maaltijd, ontmoeting tot ontmoeting 

verschillend zal zijn? Zijn achtereenvolgende bezoekers in staat om belevingen 

met elkaar te delen, om elkaars indrukken te nuanceren, te bekritiseren of aan te 

scherpen? Een aantal professionele recensenten is daar, zoals verderop in dit boek 

besproken zal worden, nog helemaal niet zeker van. En ook in de praktijk van de 

Toneelacademie is het niet bepaald evident dat belevingen kritisch besproken kunnen 

worden. Laten we nog eens teruggaan naar de doorloop van de voorstelling ‘Oidipous’ 

om deze te vergelijken met een beleving als Untitled. 

Het gesprek na afloop van Oidipous liet zien dat er binnen één voorstelling een 

grote veelzijdigheid in de waarnemingen van het beoordelende publiek kan zijn. 

Maar uiteindelijk nemen de beoordelaars waar vanuit het perspectief van één enkele 

vraag: werkt wat ik waarneem theatraal? En over het antwoord op die vraag kunnen 

zij met elkaar in gesprek. Weliswaar wordt sinds de moderne esthetica zijn intrede 

heeft gedaan van ieder van ons verwacht dat de eigen ervaring de grond is voor 

het oordeel, maar de waarnemingen en oordelen van anderen die toeschouwer zijn 

geweest, kunnen ons weer uitnodigen om op onze eigen bevindingen te reflecteren.28 

27 Het idee komt niet geheel uit de lucht vallen. Van Ees noemt in het artikel culturele instellingen 
als het Concertgebouw dat zijn zalen voor alternatief gebruik openstelt en het Amsterdams 
Scheepvaartmuseum waar trouwpartijen gegeven kunnen worden.

28 Of zoals Immanuel Kant het stelt: „...der Beifall anderer gar keinen für die Beurteilung der Schönheit 
gültigen Beweise abgebe... (...) Das uns ungünstige Urteil anderer kann uns zwar mit Recht in Ansehung 
des unsrigen bedenklich machen, niemals aber von der Unrichtigkeit desselben überzeugen.“ (§33) 
(..dat de bijval van anderen volstrekt geen geldig bewijs voor de beoordeling van het schone levert....
(…) Het voor ons ongunstige oordeel van anderen kan ons met recht doen afvragen of ons eigen 
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Met en dankzij elkaar ‘herlezen’ de waarnemers als het ware de voorstelling, of beter 

gezegd: de veelvoud van indrukken die zij hebben opgedaan. Deze intersubjectiviteit 

waarin de beoordeling tot stand komt, is mogelijk omdat alle waarnemers zich tot de 

rol van toeschouwer beperkt hebben en zich op een duidelijk afgebakend gebeuren 

geconcentreerd hebben dat zich op voor iedereen gelijktijdig en op dezelfde plaats 

afspeelde.29

Of het nu om Untitled gaat of om een theaterbeleving als Huis, ik verkeer midden 

in de gebeurtenis, zonder overzicht over wat er gebeurt. En of ik nu het kunstwerk zelf 

ben, zoals Tiravanija wil, of medespeler zoals in Huis, wat zeg ik over de kwaliteit van 

het gebeuren als dat voor een flink deel wordt bepaald door mijn eigen bijdragen? In 

grote lijnen zullen alle bezoekers aan Untitled hetzelfde hebben mee-gemaakt. Maar 

in theater zijn ‘de grote lijnen’ slechts een gering onderdeel van de kwaliteit van de 

gebeurtenis.30 En als het vooral om de gebeurtenis gaat, en niet bijvoorbeeld louter om 

het concept, hoe kan de beleving daarvan deel worden van een kritisch discours? 

De instituties

Het zijn niet alleen de ‘nieuwe’ theatervormen waar de kritische dimensie onder te 

lijden heeft. Ook kunstinstituties hebben te maken met de aantrekkingskracht van 

de beleving, met het hedendaags verlangen om ‘er midden in te staan’. En daarmee 

moeten zij ook hun eigen rol herzien. De kunstinstituties van de voorstellingscultuur 

selecteerden en presenteerden theater als een bijzonder gebeuren dat een zekere 

afstand houdt ten opzichte van het alledaagse. Kunsttheater was niet alleen iets 

speciaals, zoals een avondje uit eten dat ook kan zijn; het was iets dat kwalitatief 

verschilde van het dagelijks leven en zich moest afgrenzen van economische of 

politieke belangen. Het vroeg om concentratie, openheid, verdieping, een zekere 

voorkennis en een kritische attitude. Maar wat gebeurt er met die kritische blik 

wanneer we ons als bezoekers dansend en drinkend over de podia begeven? Met 

kunstwerken als decor of attribuut, waar we ons midden in kunnen begeven. Als 

een nieuw rollenspel waar de Museumnachten ongetwijfeld een uitbundig en 

hedendaagse theaterfestivals mogelijk een ingetogen uiting van zijn. Festivals 

die sociale activiteiten als eten, praten en drinken gemakkelijk verbinden met 

theaterwaarnemingen, waar mensen zelf hun menu kunnen samenstellen omdat 

er voor ieder wel wat te bieden is. Wat doet het met de kritische dimensie wanneer 

Untitled op een dergelijk festival zou staan? 

oordeel juist is, maar het kan ons nooit van de onjuistheid ervan overtuigen. Er is dus geen empirische 
bewijsgrond om het smaakoordeel van iemand af te dwingen [vertaling FM].

29 Dat de toeschouwers van theater naar hetzelfde kijken, is overigens relatief. Vergeleken met de film, zo 
stelde Béla Balázs kan de bezoeker, die in dezelfde ruimte zitten als de gehele performance, meer zelf 
bepalen waarnaar hun blik gaat. De regie van het theater poogt die aandacht meestal wel te sturen 
(dmv belichting, gebaren, etc.).

30 In grote lijnen zal iedere min of meer tekstgetrouwe vertolking van het stuk Oidipous hetzelfde zijn. 
Dat maakt het ook als zodanig herkenbaar. Maar wij raken getroffen door die drie seconden stilte van 
Iokaste in die ene voorstelling, de felle eigentijdse rapteksten van het koor in die andere.



 THEATER EN ZIJN NIEUWE ROLLEN | 39 

De samenleving

Terwijl instituties pogen om de afstand tussen kunst en andere activiteiten te 

verkleinen, raakt de samenleving steeds meer esthetisch georiënteerd. Vandaag de 

dag zijn grote groepen mensen op zoek naar esthetische ervaringen om hun leven 

betekenis te geven en zij zoeken daarin vooral een persoonlijke verhouding. Dat maakt 

dat belevingen zeer gewild zijn. Beleven heeft een zeker ‘uniciteitsaura’.31 Doordat je 

zelf mee-maakt en midden in de gebeurtenis lijkt te zitten, verschilt het niet alleen van 

het toeschouwerschap dat wij al in onze gemediatiseerde samenleving al zo gewoon 

zijn, maar krijgt het ook iets persoonlijks. Het is mijn avontuur, mijn route die ik kies, 

mijn mede-creatie. De marketingdeskundigen Pine en Gilmore (1998) zien precies deze 

persoonlijke benadering als de verklaring voor het commerciële succes van wat zij ‘de 

belevingseconomie’ noemen.

“While prior economic offerings – commodities, goods, and services – are external 

to the buyer, experiences are inherently personal, existing only in the mind of an 

individual who has been engaged on an emotional, physical, intellectual, or even 

spiritual level. Thus, no two people can have the same experience, because each 

experience derives from the interaction between the staged event (like a theatrical 

play) and the individual’s state of mind.” (p. 99)

Waar welvaart en nieuwe technologie burgers de ruimte en middelen verschaffen 

om zelf actieve rollen te spelen, om zichzelf bijvoorbeeld uit te drukken op sociale 

media of bij events, zetten bedrijven (maar ook overheden, woningbouwverenigingen, 

welzijnsorganisaties) artistieke middelen en belevingen in om hùn doelen te bereiken. 

De esthetisering van het dagelijks leven uit zich daarmee vooral in een theatralisering. 

Op individueel niveau waar de mens als vormgever van zijn eigen leven ook een 

publiek verlangt waarvoor het zich kan vertonen. Op politiek en commercieel niveau 

waar organisaties met esthetische middelen de aandacht willen trekken om hun 

diensten aan de man te brengen en de belofte van bijzondere belevingen het unique 

sellingpoint is. Met een voorbeeld van Pine en Gilmore:

“At theme restaurant such as the Hard Rock Café, Planet Hollywood, or the House 

of Blues, the food is just a prop for what’s known as ‘entertainment’.” (p. 99)

In de moderne tijd heeft het autonome kunsttheater altijd wel in een soort 

spanningsveld gestaan met vormen van theatraliteit die veel meer dienstbaar waren 

aan andere machten. Maar in de belevingscultuur lijkt de afstand tussen die posities 

vrijwel geheel te verdwijnen onder een algemene zucht naar een getheatraliseerd, 

belevenisvol leven. Is er nog wel een kritisch verschil tussen een kunstzinnige maaltijd, 

een museum met hotelfunctie en een themarestaurant? 

31 Een allusie op het aura-begrip van Walter Benjamin. Grof gesteld zou men kunnen zeggen dat waar 
volgens Benjamin het kunstwerk door reproductietechnologieën zijn aura verliest, de op beleving 
gerichte kunst het aura van uniciteit precies in beleving zoekt. Als we bij beleving van kunst kunnen 
spreken van ‘een aura’ dan wordt deze niet langer uitgedrukt in de afstand, maar in de directe omgang 
met het kunstwerk.
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V DE BEHOEFTE AAN NIEUWE CONCEPTEN

Oog voor de oude blik

Maar hoe kunnen we zo precies mogelijk duiden of met alle ingrijpende 

veranderingen de waarde van de kritische dimensie van theater toch overeind kan 

blijven? Kan een kernwaarde blijven bestaan en een geheel andere invulling krijgen? 

‘Kritiek op’ en ‘kritiek vanuit’ theater zijn geen ondubbelzinnige grootheden. Wat ze 

betekenen en hoe ze functioneren is zelf weer voortdurend aan kritiek onderhevig. 

In het theater, en in alle kunstdisciplines. John Scott verweet het Louvre een 

schaamteloze exploitatie van kunstschatten voor de opwinding van de massa. Hij zag 

scherp het revolutionaire karakter van de nieuwe kunstopvatting, maar zijn oordeel 

erover was conventioneel. Hij zag vooral het tumult van de veranderingen, terwijl 

wij twee eeuwen later in alle rust kunnen vaststellen dat hij in de wieg keek van een 

kritische kunstcultuur. Zijn degenen die nu de Museumnachten, de Meezing-passies, 

of de theaterfestivals bekritiseren de nieuwe John Scotts? Mensen met een scherpe 

blik voor wat er nieuw aan onze cultuur is, maar met een oude set van waarden, van 

opvattingen over kritiek? 

Dat brengt ons bij de derde opdracht aan de nieuwe theorie. De reflectie op de positie 

die wij innemen, de blik die we werpen, de taal die we hanteren. Als er werkelijk een 

cultuuromslag gaande is, lijkt het weinig zinvol om de nieuwe biotoop, de zee, in 

termen van het land te beschrijven. Tegelijkertijd kan ik niet ontkennen dat ik van het 

land afkomstig ben en daar nog altijd voor het grootste deel adem. Ik kan de nieuwe, 

nog naderende cultuur niet beschrijven zonder deze te relateren aan de oude, gekende 

cultuur. Er zit altijd nog iets vertrouwds in de blik die op het nieuwe wordt geworpen. 

En de zoekende blik vooruit wordt gevoed door vragen uit het verleden. 

De waarde dat goed theater kritisch moet zijn en als onderdeel van een kritische 

openbaarheid moet functioneren, stamt weliswaar uit die oude cultuur, maar dat 

wil niet zeggen dat het verstrijken van de houdbaarheidsdatum ervan nabij is. Op de 

Toneelacademie gaan nadenken over de toekomst van het theater en een kritische 

verhouding ten opzichte van heden en verleden zelfs hand in hand.32 De vraag naar 

de kritische dimensie van theater in de belevingsmaatschappij is namelijk ook de 

vraag hoe wij, individuen en instellingen, ons tot die dimensie moeten verhouden. 

Daarin zijn stellingnamen noodzakelijk, maar in het bewustzijn dat ook ‘kritiek’ en 

de werking ervan veranderingen kunnen ondergaan. De vraag of we kunnen spreken 

32 Zo meldt de website van de Toneelacademie de Performersopleiding aan de kandidaat studenten: 
‘Je denkt kritisch na over ontwikkelingen in de kunsten. Wat is de relevantie van de performer?’ 
De Acteursopleiding: ‘Wat betekent acteren nu? Je denkt kritisch na over ontwikkelingen in het 
theaterlandschap.’ En Masteropleiding Theater op deze site: ‘Rondom jouw productie creëer je een 
artistiek onderzoek, dat het project positioneert binnen een ruimere artistieke en maatschappelijke 
context.’ www/.toneelacademie.nl (laatst bezocht mei 2019).
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van kritisch functioneren van belevingstheater is daarmee dus ook de vraag hoe we 

daarover zouden kunnen spreken. 

Als de kaart op dit moment werkelijk aan het veranderen is, dan zijn alle posities 

die wij binnen die kaart innemen instabiel. Waar begint de zee, hoe vochtig moet het 

zand zijn om het geen land meer te mogen noemen, en waar ergens tussen eb en 

vloed begint de grens? In een dergelijke situatie is er altijd het risico om de verschillen 

tussen de gekende grond en het aankomende gebied verkeerd te schatten. En vaak 

gebeurt zo’n inschattingsfout omdat we vasthouden aan oude concepten. Dit boek 

zal daar ongetwijfeld niet aan kunnen ontsnappen. Maar het moet wel proberen om 

zoveel mogelijk stil te staan bij de oude concepten en waar nodig nieuwe voor te 

stellen die onze blik op wat er gaande is kunnen verscherpen. 

Met een klein voorbeeld wil ik hier aangeven hoe een relatief nieuw concept als 

belevingstheater ook een aantal andere vertrouwde termen kan bevragen.

Voorstelling en beleving. Twee verschillende talen

Laten we eens een van de recente termen voor het theater van de nieuwe 

publieksrollen bekijken: ‘ervaringstheater’. De eerdergenoemde Van Peijpe (2009) 

beschrijft het als volgt: 

“Het ervaringstheater creëert situaties waarin de bezoeker onalledaagse, vaak 

sterk zintuiglijke ervaringen kan opdoen. Daarmee vormt het een specifieke 

niche binnen een bredere ontwikkeling in het hedendaagse theater waarin de 

toeschouwer steeds meer centraal komt te staan. (…) De voorstellingen [mijn 

cursivering, FM] nodigen uit tot sensitiviteit en aandacht voor het detail en vaak ook 

tot een vorm van participatie.” (p. 1) 

In de eerste plaats is de term ‘ervaringstheater’ wat mij betreft ongelukkig. Alle 

theater richt zich op de totstandkoming van ervaringen, of het nu om voorstellingen 

of belevingen gaat.33 Maar belangrijker is dat wanneer we op beleving gerichte 

theatergebeurtenissen een voorstelling blijven noemen, zoals Van Peijpe dat doet, 

we een woord gebruiken dat het radicale verschil in waarneming en gedrag tussen 

beleving en voorstelling negeert.34 Terwijl een ‘theatervoorstelling’ doorgaans 

beschreven wordt als ‘schouwspel’ of ‘een vertoning aan of opvoering voor een 

33 Walter Benjamin maakt zelfs een onderscheid tussen ‘ervaren’ en ‘beleven’ als twee geheel 
verschillende categorieën. Ik zal beleven opvatten als een specifieke vorm van ervaren. Zie hoofdstuk 
III. De term belevingskunst wordt door Hans-Georg Gadamer gebruikt voor een kunstopvatting die sterk 
op een Kantiaanse esthetica berust, maar die de scheiding tussen toeschouwer en kunstobject in 
standhoudt. (Hammerstein 2005, p. 57) Om verwarring met de opvattingen van Gadamer te voorkomen, 
gebruik ik daarom de term op beleving gerichte kunst om kunstvormen te beschrijven die deze scheiding 
juist teniet doen. Wel gebruik ik de term belevingstheater voor de hedendaagse theatervormen waar de 
bezoeker zich midden in de situatie bevindt en de toeschouwersrol opheffen.

34 Van Peijpe is overigens niet de enige theaterbelevingen consequent voorstellingen noemt, zoals vaker in 
dit boek zal blijken.
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publiek’, zijn er in belevingstheater geen werkelijke toeschouwers, zitten de bezoekers 

niet tegenover een schouwspel, maar acteren zij middenin een situatie. 

De term theaterbeleving kan ons uitdagen om het vertrouwde taalgebruik te 

bevragen. Hoe noemen we het publiek als het niet alleen maar toeschouwer is, hoe de 

acteur die de bezoeker tot spelen brengt, is het podium waar een toeschouwer in een 

voorstelling naar kijkt hetzelfde als waar hij in een beleving op staat, wat zeggen we 

als publiek als we zeggen ‘genoten te hebben van het spel’, ja, is zelfs de term ‘publiek’ 

bij het belevingstheater nog gerechtvaardigd? Eén nieuwe term kan de behoefte aan 

een reeks van andere woorden oproepen. En daagt dit theaterprofessionals niet uit 

om na te denken over de vertrouwde rollen die zij spelen? Verandert de rol van de 

regisseur in het theater, en die van de opgeleide acteur? Verandert om het ‘dicht bij 

huis te houden’, de rol van de beoordelende theaterdocent van toeschouwer naar 

mede-maker?35

VI DE STRUCTUUR VAN HET ONDERZOEK

Het onderzoek zal bestaan uit twee delen. In het eerste deel worden de voorstellings-

cultuur en de belevingscultuur nader beschreven. Hier zal het conceptuele kader 

worden aangereikt om de cultuurveranderingen in hun samenhang tussen de 

verschillende niveaus en de kernwaarden te duiden. 

Deel I

In Hoofdstuk II begeven we ons op het eerste niveau: dat van de theatergebeurtenis. 

Hier zullen de algemene kenmerken van het fenomeen ‘theatervoorstelling’ 

beschreven worden. De aandacht gaat uit naar wat voor soort waarneming en omgang 

de voorstelling organiseert en wat dit in beginsel kan betekenen voor de kritische 

dimensie van theater. 

In Hoofdstuk III zal een (re-)constructie worden gemaakt van de cultuur waarin de 

voorstelling domineert. De aandacht ligt bij twee bemiddelende instituties, de podia 

en de critici, die de ontmoeting tussen theaterproducties en bezoekers organiseren 

(het tweede niveau) en bij de maatschappelijke waarden en praktijken die deze 

cultuur hebben gevoed en ondersteund (het derde niveau). De drie kernwaarden 

van openbaarheid, autonomie en de kritische dimensie zullen hierbij de rode draad 

vormen. 

35 Het nadenken over deze veranderende rollen vindt de laatste tijd ook plaats op de Toneelacademie. Zo 
worden op dit moment, 2019, aan de Regie opleiding gesprekken gevoerd over de eindexameneisen voor 
regies. De eis: ‘In één van de ‘voorstellingen moet een meerderheid van de uitvoerenden professionele 
praktijkervaring hebben,’ lijkt bijvoorbeeld aan revisie toe. In de praktijk maken regisseurs niet altijd 
meer voorstellingen, en wanneer zij, zoals bij belevingstheater vooral ‘de bezoekers regisseren’ zullen 
die laatste doorgaans geen theaterprofessionals zijn.
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In Hoofdstuk IV bevinden we ons wederom op het eerste niveau. Nu worden 

de algemene kenmerken van de theaterbeleving onderzocht. Wat is de wijze van 

waarneming en omgang die hier georganiseerd wordt? Verschilt die wijze in belangrijke 

opzichten van die van de voorstelling? Zo ja, wat kan dit in algemene zin betekenen 

voor de kritische dimensie?

In Hoofdstuk V zullen de grondtrekken geschetst worden van de algehele cultuur 

waarin de beleving gedijt. Het hoofdstuk is qua structuur een spiegeling van het 

hoofdstuk over de voorstellingscultuur. Ook hier staan niveau twee, de bemiddelende 

instituties, en drie, de maatschappelijke waarden en praktijken, centraal. En ook hier 

gaat de aandacht uit naar de kernwaarden openbaarheid, autonomie en kritische 

dimensie. Wat zijn de belangrijkste culturele veranderingen ten opzichte van de 

voorstellingcultuur? Kunnen we met recht spreken van een belevingscultuur? En 

wat zullen de verschuivingen kunnen betekenen voor de kritische dimensie van het 

theater?

De voorstelling en de voorstellingscultuur en de beleving en de belevingscultuur komen 

dus als theoretische constructies naast elkaar te staan om zo met elkaar vergeleken 

te kunnen worden. Het biedt de grotere conceptuele kaders, als een soort kaart die wij 

van enige afstand bekijken, die verschillende vlakken en lijnen kent die zowel het oude 

als het nieuwe gebied intekenen.36 En een van de uitkomsten van die vergelijking is, 

dat in de belevingscultuur ‘de oude’ kernwaarden van openbaarheid en autonomie wel 

degelijk onder druk staan. Niet dat zij geheel verdwenen zijn, maar wel dat zij aan gezag 

en werkingskracht hebben ingeboet. 

Deel II

Vervolgens, met de kaart van de twee verschillende ‘territoria’ in de hand, keren wij 

terug naar de praktijk van het hedendaags theater. Hier wordt er gekeken naar wat de 

veranderingen betekenen voor de kritische dimensie van het belevingstheater. Kunnen 

er nieuwe vormen van kritiek worden waargenomen? In drie hoofdstukken staat 

telkens één van de drie genoemde niveaus in het brandpunt. 

In hoofdstuk VI staat de vraag naar de mededeelbaarheid van het oordeel 

over theaterbelevingen centraal. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden 

wordt onderzocht of een theaterbeleving ondanks de ervaring van nabijheid en 

onmiddellijkheid, ondanks het feit dat wij er midden in staan en mee-maken, toch 

kan leiden tot kritische evaluaties van de belever. Evaluaties die hij kan uitwisselen en 

bediscussiëren met anderen. 

36 Het is in deze inleiding al op verschillende manieren gezegd: de keerzijde van de bestudering in een 
dergelijke samenhang en vergelijking is dat de stem van details en uitzonderingen verloren gaat 
in de blik van grote hoogte, en dat er in de vergelijking tussen de ideaaltypische modellen grenzen 
gesuggereerd kunnen worden die niet altijd recht kunnen doen aan de vloeibaarheid die theater (en 
cultuur) eigen is. Tegelijkertijd kan een studie naar samenhang en grote lijnen van verandering evengoed 
de ogen openen voor de complexiteit van de situatie waarin wij ons begeven.
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In Hoofdstuk VII wordt een drietal festivals beschreven als op beleving gerichte 

bemiddelende instituties. Als podia die esthetische en sociale activiteiten mengen 

en die zoveel mogelijk aan de bezoeker zelf wil overlaten hoe deze zijn verhouding 

tot theater bepaalt. De vraag die hier gesteld wordt, is in hoeverre het plaatsen van 

kritische ontmoetingen kunnen zijn. 

In hoofdstuk VIII staat de vraag naar kritische potentie van theater in een 

belevingsmaatschappij centraal. Zijn er mogelijkheden voor de theaterkunst om een 

kritisch verschil te maken in een getheatraliseerde belevingsmaatschappij? Aan de 

hand van analyses van daadwerkelijke theatergebeurtenissen wordt onderzocht in 

hoeverre de belevingscultuur juist een omgeving biedt voor de kritische dimensie van 

theater. 

VII EEN WEG TERUG NAAR DE PRAKTIJK

Tot slot: het vierde dat de theorie zou moeten doen, is met concrete aanbevelingen 

voor de theaterwereld komen. Het is de praktijk van die theaterwereld immers van 

waaruit de urgentie kwam om tot een fundamentele theorie te komen. Die theorie zou 

moeten kunnen zeggen of, en zo ja waar, er kansen liggen voor theaterinstituties. Waar 

bepaalde praktijken hun bestaansrecht verloren hebben, waar ‘oude waarden’ wellicht 

toch nog levenskansen hebben en versterkt moeten worden, waar wegen zichtbaar 

worden die de moeite waard lijken om in te slaan. Om mogelijke misverstanden 

te voorkomen: dit boek levert die theorie niet. Het levert er in het beste geval een 

bijdrage aan. De ontwikkeling van een nieuwe fundamentele theorie voor theater 

in de belevingscultuur maakt deel uit van een reis die al decennia eerder begonnen 

is door theaterwetenschappers, kunstfilosofen, cultuursociologen, psychologen, 

etnologen en mediawetenschappers. Maar vooral ook door makers die nieuwe talen, 

waarnemings- en omgangswijzen zoeken, door bemiddelende instituties die nieuwe 

strategieën bedenken om theater en publiek op specifieke wijze bijeen te brengen, 

door theateropleidingen die zich telkens tot tradities en nieuwe ontwikkelingen willen 

verhouden. 

Dit boek put uit talloze teksten van zeer diverse aard, van verschillende 

academische disciplines, van essays, manifesten, recensies en beleidsnota’s. Het put 

uit gesprekken met theaterprofessionals, uit registraties van en herinneringen aan 

theaterperformances. En het put bovenal uit mijn ervaring als dramaturg en docent aan 

de Toneelacademie. 

In die zin is deze studie op te vatten als het resultaat van praktijkonderzoek 

(practioner research of practice based research). Een vorm die wel beschreven wordt als 

‘een intentioneel en systematisch onderzoek binnen de eigen praktijk’, waarvan de 
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ambitie is dat de uitkomsten zowel voor die eigen praktijk als voor een daar wat 

verder vanaf staand (‘breder’) publiek relevant zullen zijn.37 En omdat de praktijk 

van het theateronderwijs net als die van de dramaturgie zowel in de relatieve 

beslotenheid van klas- of repetitielokalen als in de publieke arena plaatsvindt (in 

de meeste gevallen worden de performances waaraan men werkt aan een publiek 

getoond en door deze getoetst) zijn de verschillen tussen praktische en publieke 

oriëntatie doorgaans gering. De vraag: wat is de betekenis en het publieke belang van 

wat bij uitoefenen, is een constante factor in deze theaterpraktijk. Daarmee laat een 

dramaturg of theaterdocent (en dit geldt voor menig actor binnen de theaterwereld) 

zich ook omschrijven als een ‘reflectieve practicus’ (reflective practioner). Zoals mijn 

oud-collega Henk Havens zijn werk beschreef aan de Toneelacademie. Veranderingen 

die de afgelopen decennia in het theaterlandschap plaatsvonden, hebben binnen 

dit onderwijsinstituut geleid tot nieuwe reflectie en zowel praktisch als theoretisch 

onderzoek, zo stelt hij. De nieuwe inzichten die dit opleverde 

“…hebben op diverse manieren gevolgen gehad voor opeenvolgende cohorten 

studenten, voor mijn collega’s en mijzelf. De afgelopen vijftien jaar doing-thinking 

heeft nieuw studierichtingen opgeleverd (de bachelor performanceopleiding, 

i-Arts, masteropleidingen) (…) deels rijksgefinancierde onderzoeksprogramma’s 

(het lectoraat Nieuwe Theatraliteit, het lectoraat Autonomie & Openbaarheid, het 

lectoraat Technology Driven Art); het heeft geleid tot groeiende positieve respons 

vanuit de praktijk van festivals en podiumkunstfondsen op de manier waarop 

studenten van Maastricht in toenemende mate blijk geven van het gevolgd hebben 

van een innovatief en zelfreflectief opleidingstraject.”38

Er vindt als het ware een voortdurende terugkoppeling plaats binnen een keten 

van actoren: veranderingen in het theaterlandschap (en breder: het culturele leven) 

moedigen, binnen en buiten de Toneelacademie, aan tot reflectie en onderzoek, 

hetgeen tot nieuwe onderwijspraktijken leidt, waarop nieuwe theatervormen die 

daarmee ontstaan op hun beurt nieuwe reflectie en nieuw onderzoek aanmoedigen. 

En zo voort. 

Mijn boek wil aan die voortdurende reflectieve praktijk een verdere bijdrage leveren 

door kaders en concepten te ontwikkelen op basis waarvan wij de veranderingen 

kunnen zien en ons ertoe verhouden kunnen. Door terug te blikken naar waar wij 

37 Cf. Heikinnen, De Jong en Vanderlinde: “What is (good) practioner research?” p.3. “At a general level, 
practitioner research can be defined as: “the intentional and systematic inquiry into one’s own 
practice”, (Dinkelman 2003, p. 8), and it focuses on both the development of local knowledge (i.e. 
improvement of the teaching and learning practice) and public knowledge (i.e. academic knowledge 
generation).”

38 Havens, H.: Theater en het performatief spectrum: transities in het contemporaine theater van de Lage Landen, 
Maastricht 2015 p. 72. Dit boek is het resultaat van een promotietraject dat door de Toneelacademie, 
Zuyd Hoogeschool, het Lectoraat Autonomie & Openbaarheid in de Kunsten, en Maastricht University 
mogelijk werd gemaakt.
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vandaan kwamen en vandaar oriëntatiepunten te creëren om vooruit te kijken. Door 

zowel grote lijnen en verbanden te ontwaren als dicht op en zelfs in de concrete 

theatergebeurtenissen te zitten. Door perspectieven en woorden te geven als materiaal 

voor een verder debat, dat niet alleen onder theoretici moet plaatsvinden, maar onder 

makers, leden van instituties, liefhebbers, publiek. Dit boek richt zich tot hen. Het 

is een theoretisch boek dat van praktische betekenis wil zijn, omdat het ook uit de 

theaterpraktijk voortkomt. Een praktijk die vraagt om theoretische refl ectie, daarmee 

tot afstand soms, juist omdat we midden in een situatie van veranderingen verkeren en 

we die situatie moeten begrijpen. 

En last but not least: dit boek put uit mijn jarenlange ervaringen als deel van een publiek. 

En dat laatste was vrijwel altijd in de rol van toeschouwer. Tot voor kort. 
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DEEL I
DE VOORSTELLINGSCULTUUR

Waarin een reconstructie wordt gemaakt van een samenhang van elementen 

die, idealiter, bijdragen aan de kritische dimensie van de theatervoorstelling.
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HOOFDSTUK II
HET VOORSTELLINGSMODEL 

In het vorige hoofdstuk schreef ik dat een theatergebeurtenis als Huis breekt met wat 

in de geschiedenis van het Westers theater eeuwenlang gedomineerd heeft: de idee 

dat theater als voorstelling verschijnt. In dit hoofdstuk wordt daar langer bij stilgestaan. 

De term ‘theater’ zelf, dat in het Oudgrieks ‘plaats om te kunnen zien’ betekende, 

maar ook woorden als ‘schouwspel’ en ‘toneel’ (‘verhoging’, ‘plateau’) geven aan wat 

de gangbare praktijk was: iemand op een specifieke plaats, een toneel, toont iets 

terwijl een ander toekijkt.39 Een theatervoorstelling werkt op basis van een sociaal 

en ruimtelijk onderscheid: de één performt op een plaats die voor actors is bestemd, 

de ander neemt dit waar vanaf de plaats die voor de toeschouwers is bedoeld. Dit 

onderscheid in rol en plaats is fundamenteel voor het verschijnsel ‘voorstelling’, 

maar tegelijk is het gradueel en kan men bijvoorbeeld niet zeggen dat hoe strikter het 

onderscheid is, hoe meer de voorstelling aan zijn eigen voorwaarden voldoet. Hier 

volgt een voorbeeld van een situatie op straat, waar geen theaterwereld heerst en 

waar ‘de atmosfeer van een artistieke theorie’ niet door instituties wordt opgeroepen.

Een schouwspel op de markt

Een vrouw op de markt holt achter papieren aan die uit haar tas zijn gewaaid, maar telkens 

als ze dichtbij de blaadjes is gekomen, voert de wind er een aantal mee, een stukje verder 

buiten haar bereik. We zien het tafereel, we roepen haar wellicht wat toe, iemand helpt haar 

misschien. Wanneer de vrouw de kijkende mensen registreert en zich kan voorstellen dat het 

voor hen een aardig spektakel biedt, kan zij besluiten er een theatrale voorstelling van te 

maken. Ze draait zich wat meer open naar de toeschouwers, maakt de worsteling voor hen 

beter zichtbaar en besluipt nu de blaadjes alsof het prooidieren zijn. Wanneer wij menen dat 

zij voor ons een voorstelling aan het geven is, zullen we niet meer geneigd zijn in te grijpen. 

Onze rol is die van toeschouwer geworden. En hoewel de één misschien meer geneigd zal zijn 

om dichterbij te komen dan de ander, zal vermoedelijk niemand in het denkbeeldige strijdperk 

treden, in de ruimte tussen de performster en haar attributen, omdat we weten dat wij dan 

als toeschouwers ‘in de voorstelling’ komen. Mogelijk zullen we haar nog steeds iets toeroepen, 

maar we weten dat het niet onze rol is om de voornaamste aandacht op óns te vestigen. Stel 

echter dat één persoon uit het publiek besluit om dat wel te doen. Dan weer staat hij roerloos, 

als bevroren, dan weer duikt hij ineen als wordt hij door een groot gevaar bedreigd. Eén van 

de omstanders vermoedt dat deze man mee is gaan doen in het spel van de jacht. Zij stoot 

haar buurvrouw aan en wijst in de richting van de nieuwe performer. Wanneer ook de overige 

toeschouwers de man als mede-performer gaan beschouwen, verandert er iets ingrijpends. 

39 De oorsprong van het Grieks theater lijkt echter te liggen in (Dionysische) rituelen waarin wellicht 
iedereen spect-actor was.
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Het denkbeeldige podium verschuift nu een stukje van plaats, om ruimte te bieden aan twee 

performers, en het is mogelijk dat een aantal toeschouwers een paar meter verderop gaan staan 

omdat zij niet in de voorstelling willen komen en het fysieke duet beter willen bekijken. Een 

nieuwe voorstelling is ontstaan. 

Het onderscheid tussen performer en toeschouwer en tussen ‘toneel’ en ‘publieks-

ruimte’ betekent dus niet dat de toeschouwer per se een volledig passieve waarnemer 

is of dat het gebied van de performer en dat van de toeschouwer onoverbrugbare 

eilanden zijn. Maar er is wel een verschil of wij als toeschouwer iets roepen of gebaren 

of dat wij dat als performer doen. En er is een verschil of wij als toeschouwers op 

‘het podium’ staan of als actors. Het voorbeeld laat tevens zien dat het onderscheid 

in rol en plaats niet altijd op voorhand gegeven is. Soms wordt het ruimtelijke en 

sociale onderscheid geconstitueerd door wat wij op dat moment als het podium en de 

performers van de voorstelling ervaren. Met onze ‘voorstellingsblik’ definiëren we dan 

wie welke sociale rol heeft en waar de ruimte is waar de voorstelling zich afspeelt. En 

we doen dat doorgaans niet volstrekt individueel, maar min of meer gezamenlijk. Vaak 

is het zo dat we in een voorstelling kijken waarnaar de anderen kijken. 

In hoofdstuk I legde ik er de nadruk op dat een theatervoorstelling specifiek gedrag 

organiseert. Een voorstelling geeft de performer en de toeschouwer ieder een andere 

rol en plaats, en het functioneren daarvan kan bestaan dankzij een raamwerk 

van overtuigingen waarbinnen gedrag als al dan niet geëigend wordt opgevat. Het 

raamwerk van de voorstelling, de verdeling van rol en plaats, is zoals ik gesteld heb, 

tegelijk fundamenteel en dynamisch. Het voorbeeld van de markt laat echter ook 

zien dat een voorstelling ook een specifieke zintuiglijkheid organiseert. In een artikel 

Toeschouwer en spektakel (1989) stelt de onderzoeker en regisseur Emile Poppe: 

“In de opvoeringskunsten als socio-culturele variant van het spektakel speelt de 

afbakening van wat tot het spektakel behoort en wat er niet meer toe behoort een 

belangrijke rol. Het universum van het spektakel en de ‘natuurlijke wereld’ zijn 

duidelijk onderscheiden.” (p. 13) 

Of dat onderscheid voor alle bezoekers van een voorstelling altijd even duidelijk is, 

wil ik betwijfelen. Bij straattheater of locatietheater is het onderscheid tussen wat 

tot de voorstelling hoort en wat niet, in ieder geval niet altijd even helder, en dat is 

soms juist een deel van de charme van dergelijk theater. Maar duidelijk of niet; het 

onderscheid bestaat wel en is wezenlijk voor iedere theatervoorstelling. Dat geldt zelfs 

voor een spontaan op straat ontstane voorstelling, zoals we zagen in het voorbeeld 

van de spelende vrouw op de markt. Vanuit het perspectief van de voorstelling 

bakenen toeschouwers af wat tot (potentieel) theatraal teken wordt ervaren en 

wat niet, wat binnen de voorstelling valt en wat erbuiten. Een kind dat tussen de 
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performende vrouw en de dwarrelende papieren loopt, zal mogelijk niet tot de 

voorstelling gerekend worden, het loopt enkel een moment ‘door de voorstelling heen’. 

De man aan de kant die met de vrouw meebeweegt, zal aanvankelijk als uitbundige, 

misschien zelfs wat afleidende, toeschouwer gezien worden, tot hij wordt opgenomen 

in de voorstelling en het podium breder wordt. Waarnemers van een voorstelling 

grenzen hun blik enigszins af voor dat ‘wat er niet bij hoort’. Maar terwijl ze dat doen, 

intensiveren zij hun blik ook. 

Poppe opnieuw:

“In het spektakel veronderstelt de opvoering een radicale breuk met de natuurlijke 

wereld. Deze breuk is letterlijk te nemen, het is zowel een opheffen van het 

tijdsaspect als een ruimtelijke breuk. De logica van de natuurlijke wereld en haar 

oeverloze spatio-temporele continuïteit wordt doorbroken, waardoor deze vanuit 

het spektakel bekeken slechts chaotisch kan zijn. Het spektakel creëert een nieuwe 

orde. Deze wordt opgesteld op basis van de werkelijkheid en de natuurlijke wereld, 

die in dezelfde adem echter ook ontkend worden.” (p. 17)

Zodra iemand zich in de rol van toeschouwer van een (theater-)voorstelling plaatst, 

is er het bewustzijn dat hetgeen zich vóór hem afspeelt voor hèm geënsceneerd is, 

en dat hij in het getoonde motieven en verbanden mag vermoeden. De toeschouwer 

zal, zodra hij het waargenomene als een voorstelling ervaart, een andere vorm 

van intentionaliteit in het getoonde zoeken, en zijn blik zal intensief speuren 

naar samenhang in de gebeurtenissen. Dat de vrouw de papieren niet te pakken 

krijgt, is niet langer een werkelijk probleem dat opgelost moet worden, en waarbij 

de waarnemer behulpzaam had kunnen zijn, maar wordt wellicht een metafoor 

voor ieder vergeefs streven, of het wordt een demonstratie van de schoonheid van 

bewegingen. Het doel van iedere beweging verandert omdat het ontdaan is van zijn 

vertrouwde functionaliteit en betekenis, en kan telkens de vraag oproepen: waarom 

gebeurt dit voor ons?

Dit alles maakt een voorstelling dus in potentie tot een kritisch fenomeen. Maar 

daar is lange tijd weinig theoretische belangstelling voor geweest. Als de vraag 

gesteld werd of theater kritisch was, werd er meestal gekeken naar het drama, naar 

de wereld die de toneeltekst opriep. Betekende de bewondering voor het klassieke 

repertoire niet een slaafse navolging van dode tradities, vroegen schrijvers zich 

in de zeventiende en achttiende eeuw af; was het naturalistisch en symbolistisch 

theater met zijn nadruk op de onafwendbare ontwikkeling van het plot niet een 

manier om de werkelijkheid als een onveranderlijk gegeven te presenteren, vroegen 

marxisten; betekende de presentatie van een personage met heldere motieven niet de 

instandhouding van een rationalistische mythe, vroegen freudianen. Dat theater lang 
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is opgevat als drama, en daarmee dus ook het zicht ontnam op de kritische potentie 

van de voorstelling, is vooral duidelijk geworden op het moment dat er in het theater 

afstand van het drama werd genomen. Theaterwetenschapper Hans-Thies Lehmann 

beschrijft deze dominantie van het drama en afscheid daarvan in zijn invloedrijke 

boek Postdramatisches Theater (1991). Zijn analyse helpt ons om, via de omweg van het 

drama, het specifieke karakter van een voorstelling te begrijpen. Bovendien maakt een 

vergelijking met het werk van Lehmann de positie van mijn eigen onderzoek scherper. 

Voorstelling en Drama. Twee verschillende modellen

Wanneer theater in de Klassieke Oudheid opkomt, verschijnt het in de vorm van 

drama: als tragedie of komedie. Op de scène en orchestra bootsen performers de 

handelingen van doorgaans mythologische karakters na, waarbij het lijden van één 

personage, de protagonist, centraal staat. Dit personage worstelt met conflicterende 

waarden die op dat moment ook in de gemeenschap leven. De handelingen brengen 

dit personage in een crisis terecht waar het, ten goede of ten kwade, uit komt. Burgers 

van de polis, op afstand gezeten van de plaats van de fictieve handelingen, zien allen 

tegelijk dezelfde gebeurtenissen voorbijtrekken en kunnen verbanden leggen met 

gebeurtenissen in hun eigen gemeenschap. Op deze manier nodigt theater uit tot 

reflectie op normen, waarden en gedragingen in die gemeenschap.40 Drama wordt 

door Lehmann (1999) beschreven als ‘een fictieve kosmos’, een samenhangend geheel 

met een eigen, interne dramatische ontwikkeling. (p. 21)41 Aristoteles legde hier in zijn 

Poetica reeds de theoretische basis voor door drama te omschrijven als de uitbeelding 

van een handeling met een specifieke omvang en een eigen noodzakelijkheid, die 

daardoor een geheel vormt. Wat betreft de juiste omvang stelt hij dat de tragedie niet 

te klein mag zijn, omdat de waarneming dan onscherp wordt, en niet te groot, omdat 

we het dan niet in één keer kunnen overzien. Wat betreft de eenheid stelt Aristoteles 

dat de tragedie zich beperkt tot datgene wat zich volgens de logische wetten van de 

waarschijnlijkheid of noodzakelijkheid zou kunnen afspelen. Juist door die uitbeelding 

van eenheid, van een zekere verdichting van mogelijke gebeurtenissen tot één 

consistente handeling, zou het drama volgens Aristoteles niet alleen overzicht, maar 

ook inzicht kunnen bieden. Door de eisen van waarschijnlijkheid of noodzakelijkheid 

te volgen, biedt het drama een algemene en serieuze kennis die boven het incidentele 

en partiële uitstijgt.42 Een ander belangrijk kenmerk van drama is dat het een fictie 

40 Cf. Vuyk, K. (2006). “Een onbepaalde ruimte” in Kattenbelt, de Kort, Mineur en Swinkels (ed.) Theater en 
Openbaarheid, pp. 52-73.

41 Lehmann (1991): „…dramatisches Theater war Illusionsbildung. Es wollte einen fiktieven Kosmos 
errichten und die „Bretter, die die Welt bedeuten“ als Bretter die die Welt darstellen, erscheinen 
lassen –abstrahiert, aber darauf angelegt, daß Phantasie und Einfühlung der Zuschauer die Illusion 
mitvollzogen. Zu einer solchen Illusion ist nicht Vollständigkeit, nicht einmal Kontinuität der 
Reprästentation vonnöten, wohl aber das Prinzip, daß im Theater wahrgenommene auf eine “Welt, und 
das heißt auf eine Totalität bezogen warden kann.“ (pp. 21-22) 

42 Aristoteles: “Daarom is poëzie ook filosofischer en serieuzer dan geschiedschrijving, want de poëzie 
heeft veeleer het algemene tot onderwerp, de geschiedschrijving het bijzondere.”  
Poetica, vertaling N. van der Ben & J.M. Bremer, 1995 p. 44
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is waarmee we ons kunnen verbinden. Mensen beleven plezier aan uitbeeldingen en 

kunnen ervan leren juist omdat het niet de werkelijkheid ìs, zo stelt Aristoteles. 

“Van dingen die ons in de werkelijkheid pijn doen om te zien, bekijken we met 

plezier de meest nauwkeurige afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld de vormen van 

de meest verafschuwde beesten en lijken. En een oorzaak van dit plezier is mede 

het feit dat leren niet alleen de wijsgerigen veel genot verschaft maar de andere 

mensen ook…”43 

Met het lijden van de fictieve karakters van het drama moeten we ons echter wel 

kunnen verbinden. Volgens Aristoteles moet een tragedie bij het publiek angst 

(phobos) en medelijden (eleos) opwekken. Toeschouwers moeten geraakt worden, maar 

tegelijkertijd blijft er in dit betrokken-zijn altijd ook enige afstand ten opzichte van het 

dagelijks leven; de werkelijkheid die men op ‘het podium’ waarneemt, is een verdichte 

en fictieve werkelijkheid waar men tegenover staat (of zit) en die nooit geheel 

samenvalt met het ‘echte leven’. De gedachte dat drama ons inzicht kan geven doordat 

het overzicht biedt, is een van de leidende gedachten van de Poëtica. Zoals Lehmann 

stelt: “Das Drama ist ein Modell. Das Sinnliche muß sich dem Gezets des Begreifens 

und Behaltens fügen.”44 In het samenspel van betrokkenheid en afstand kan drama 

dus uitspraken doen over de wereld, of beter gezegd: het presenteert een mogelijke 

wereld, die ons kan aanmoedigen tot reflectie op de ons omringende werkelijkheid. 

Drama is het model waarbinnen het theater van Terentius, Shakespeare, Molière, 

Racine, Ibsen, Heijermans, Brecht, Brook en ontelbare anderen zal verschijnen. Theater 

dat eveneens in de gedaante van een voorstelling verscheen. 

Naast het drama is er nog een eeuwenoud model, zo wil ik bepleiten. Wanneer 

het theater zich uit de religieuze dithyramben tot tragedie en komedie ontwikkelt, 

verschijnt het tevens als voorstelling, als een schouwspel met enkele acteurs en 

duizenden toeschouwers. Ook een voorstelling organiseert zintuiglijkheid. En het 

maakt voor wat betreft de kritische potentie zelfs gebruik van middelen die op die van 

het drama lijken. De fictie van het drama is verwant aan de notie van enscenering van 

de voorstelling. 

•  In beide modellen wordt de theatrale gebeurtenis losgemaakt van de directe 

werkelijkheid, en wordt er een soort verdichting en intensivering van de 

waarneming teweeggebracht. 

•  Beide modellen tenderen bovendien naar het creëren van overzicht: het drama 

door de lengte van het handelingsverloop; de voorstelling door de bezoeker de rol 

van toeschouwer te geven en die op enige afstand van het schouwspel te plaatsen. 

•  Ten derde is in beide modellen sprake van een zekere esthetische distantie 

43 Aristoteles 1995, p. 32.
44 Lehmann, H-T. 1991, p. 62.



 HET VOORSTELLINGSMODEL | 53 

waarmee de toeschouwer naar een geconstrueerd schouwspel kijkt. Bij wat hij 

waarneemt voelt hij wellicht betrokkenheid, maar hij is niet zelf in het geding. 

Dat laatste zou ik een moment van een ‘vrij spel’ willen noemen. Bij het drama is dat 

de notie van fictie en het overzicht dat het plot de waarnemer biedt welke reflectie 

op het gebodene mogelijk maakt. Vanuit die zekere ‘vrij spelende’ toestand kan de 

toeschouwer van het drama de worsteling van de personages aanschouwen: het 

spanningsveld tussen schijn en werkelijkheid, tussen feiten en idealen, en tussen 

conflicterende eisen, die niet alleen op de scène maar ook in zijn samenleving 

plaatsvinden.45 Bij de voorstelling is het de notie van het geënsceneerd zijn, en het 

onderscheid van rol en plaats die de reflectie op het gebodene aanmoedigt. Zolang 

hij toeschouwer is, loopt hij geen gevaar, noch is er de mogelijkheid om wezenlijk 

op het gebeuren in te grijpen en de situatie naar zijn hand te zetten. Omdat de 

toeschouwer niet handelend moet en niet handelend mag optreden, kan de blik een 

meer beschouwende blik worden, de ervaring een meer reflectieve. De vraag waarom 

iets wordt vertoond, kan ontstaan vanwege het bewustzijn van de toeschouwer dat de 

voorstelling vanwege hem plaatsvindt, terwijl de distantie hem zowel een mate van 

‘machtsvrijheid’ als van overzicht biedt.46 Dat maakt ‘de voorstelling’ tevens tot een 

voorstel, een ‘mogelijke wereld’ die kritisch bezien kan worden.47

Beide modellen, voorstelling en drama, hebben eeuwenlang het westers theater 

gedomineerd en leken in verschillende perioden onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Een theatervoorstelling zien, was drama zien.48 Drama kon niet anders dan als 

voorstelling gerecipieerd worden. Maar hun geschiedenis loopt niet geheel parallel. 

Volgens Lehmann maakt het model van het drama vanaf de 1970’s plaats voor 

het soort theater dat hij post-dramatisch theater noemt. Het is theater dat afstand heeft 

gedaan van illusie-vorming (Illusionsbildung), van de idee dat een theatervoorstelling 

een representatie is van een wereld. Tekst, altijd een zeer belangrijk element geweest 

voor het drama, staat niet meer centraal, maar is een van de vele tekens geworden die 

deel uitmaken van de activiteiten op de scène. In dit post-dramatisch theater staan 

45 Waar het leven een voortdurend rollenspel is, kan het publiek in de theaterruimte de rol spelen van 
observator, via de schijn van het toneel de illusies zien van onze wereld. Zoals Fischer-Lichte beschrijft 
voor het hof theater ten tijde van Lodewijk XIV: de hovelingen die zelf voortdurend maskers dragen en 
rollen spelen, moeten spelen, kunnen nu toekijken hoe fictieve karakters hun masker verliezen (1977, 
Dl I, pp.197-199)

46 Het is de afstand die in beide modellen de kritische potentie mogelijk maakt. Die afstand is in alle 
gevallen relatief. Zowel het drama als de voorstelling hebben het engagement van de kijker nodig. 
Maar hoewel het drama of de voorstelling zich met de toeschouwer moet weten te verbinden, gebeurt 
dat altijd als een wereld waar hij tegenover is geplaatst, als een wereld die weliswaar voor hem wordt 
voorgesteld, maar waarvan hij geen deel uitmaakt.

47 De term mogelijke wereld heb ik ontleend aan Chiel Kattenbelt. 
48 Maar in feite is de Europese geschiedenis van de voorstelling veel langer. Als na eeuwen van vrijwel 

volledige sluimer het theater opnieuw in kerken opkomt, verschijnt het niet als (Aristotelisch) drama, 
maar wel als voorstelling, met een duidelijk onderscheid tussen actors (geestelijken) en waarnemers 
(gelovigen) en podium (koor) en zaal. Cf. J. Nowé (2000) pp. 9-10 en 25-26
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in beginsel alle tekens gelijkberechtigd naast elkaar en is er niet meer sprake van een 

logische innerlijke ontwikkeling, maar van fragmenten en veelvoud. Gebeurtenissen, 

handelingen en situaties kunnen simultaan plaatsvinden. 

Maar het model van de voorstelling verdwijnt niet per se als het drama verdwijnt. 

Veel van het werk van de door Lehman genoemde post-dramatische regisseurs, 

ensembles en collectieven, zoals Maatschappij Discordia, Jan Fabre, Peter Brook, 

Theatergroep Hollandia, voldoen aan ten minste twee van de belangrijke kenmerken 

van de voorstelling: er zijn actors die zich ensceneren voor een publiek, en de 

toeschouwer heeft zintuiglijk overzicht over het gepresenteerde.49 Lehmanns 

voorname aandachtspunt ligt in het afscheid van het drama, daarin ligt voor hem 

het grote kantelpunt in de recente theatergeschiedenis. Maar juist als de eenheid van 

drama verlaten wordt, kan er oog ontstaan voor de eigen kracht van de voorstelling. Zo 

wijst de Franse theaterwetenschapper Patrice Pavis er in zijn Analyzing Performance 

(2003) op dat rond dezelfde tijd dat in het theater het drama en daarmee dus ook 

de dominantie van de op voorhand gegeven tekst verlaten wordt, de opvatting van 

theater als een autonome taal (en niet als onderafdeling van literatuur) naar voren 

komt. In het academisch discours over theater wordt nu het podium en dat wat daar 

geënsceneerd wordt, het belangrijkste vertrekpunt van duiding. (p. 12) De theatrale 

enscenering vormt daarmee zelf de instantie die de diversiteit van tekens en middelen 

kan synthetiseren. En in het model van de voorstelling richt de toeschouwer zich nu 

precies op die enscenering. Om tot een zekere afstand en samenhang te komen, heeft 

de waarnemer van een voorstelling de dramatische fictie niet nodig. Het perspectief 

van de voorstelling zelf is al genoeg om de zintuiglijkheid op enige afstand te zetten 

en op esthetische wijze te ordenen. Op scène gebracht, wordt alles een potentieel 

theatraal teken. Het is een ervaring die het publiek ongetwijfeld kent bij locatietheater, 

wanneer bijvoorbeeld een onbedoeld passerende vogel of wandelaar, opeens betekenis 

krijgt.50

Lehmann stelt de vraag wat het voor het theater betekent dat het model drama 

verdwijnt. In mijn onderzoek is een van de belangrijke vragen wat het voor het theater 

betekent wanneer het model voorstelling verdwijnt, en specifiek: wat het verdwijnen 

49 Opvallend is ook dat veel van de teksten van de door hem genoemde aan het post-dramatische 
verwante auteurs, zoals Peter Handke, Rainald Goetz, Heiner Müller en Elfride Jelinek, vrijwel altijd als 
voorstelling werden geënsceneerd.

50 Misschien is een ervaring die ik zelf had bij Biz Kolderbos van de Vlaamse theatergroep De Queeste, 
illustratief. De voorstelling speelde zich af in en voor een leegstaand flatgebouw. Het publiek zat op 
tribunes voor dit gebouw. Ergens in het midden van de flat, op een van de balkons, zat de hele avond 
een man van middelbare leeftijd strak voor zich uit te kijken, terwijl hij stil en bijna mechanisch een 
reeks blikken bier consumeerde. Gedurende de voorstelling heb ik vaak naar hem gekeken. Om helder 
te krijgen wat zijn rol, zijn betekenis in het geheel was, waarvoor zijn zwijgen stond, zijn gedrag. 
Naderhand kreeg ik te horen dat het flatgebouw niet helemaal ontruimd was, en dat er nog één man 
woonde die iedere avond onbewogen naar de toeschouwers keek. 
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van dit betekent voor de kritische potentie van het theater. Want meer nog dan het 

drama, heeft het model van de voorstelling het westers theater gedomineerd, als een 

model dat een eigen orde creëert die ontleend is aan de natuurlijke wereld en deze 

tegelijk ontkent, en waarin de toeschouwer aangemoedigd wordt dit op zijn mogelijke 

betekenis te bevragen. Een model dus dat in potentie kritisch is omdat het alternatieve 

zintuiglijkheid organiseert en reflectie aanmoedigt. Maar hoewel dat principe vanaf 

Aischylos tot en met vandaag de dag niet wezenlijk veranderd is, hangt de mate en 

wijze waarin de kritische potenties van het voorstellingsmodel tot hun recht komen 

voor een belangrijk deel af van de context, de cultuur waarin het verschijnt. Die 

potenties worden sterk vergroot wanneer het voorstellingsmodel ‘landt’ in het kritisch 

systeem dat in de moderne tijd opkomt. 
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HOOFDSTUK III 
HET KRITISCH SYSTEEM IN DE VOORSTELLINGSCULTUUR

I  KENMERKEN VAN DE VOORSTELLINGSCULTUUR

Rond het midden van de achttiende eeuw worden de eerste trekken zichtbaar van de 

culturele omwenteling die John Scott zo zou schokken. Er ontstaat een cultuur waarin 

kunstproducten als onafhankelijke werken voor een groot publiek gepresenteerd 

worden, waarin de stille toeschouwer opkomt die al zijn concentratie op die werken 

richt om deze zoveel mogelijk voor zichzelf te laten spreken. Er ontstaat wat ik de 

voorstellingscultuur heb genoemd. Beginnend in een aantal welvarende Europese 

steden werd het gaandeweg de negentiende eeuw op talloze plaatsen in de wereld de 

dominante praktijk, om tegen het einde van de twintigste eeuw haar terugtocht te 

beleven. 

De dominantie van het voorstellingsmodel

Het voorstellingsmodel was in het theater al sinds de Klassieke Oudheid een 

belangrijk gegeven, maar tot het einde van de achttiende eeuw niet de enige 

legitieme vorm van theatraliteit. In de culturele centra van de Renaissance en het 

Ancien Régime kende theater ook vormen van interactiviteit tussen performer en 

publiek en was het vaak onderdeel van politieke spektakels, wereldlijke feesten of 

religieuze erediensten. Aan het begin van de negentiende eeuw is dat veranderd. 

‘Serieus’ theater is dan nagenoeg uitsluitend theater dat werkelijk als voorstelling 

verschijnt, met een helder fysiek en sociaal onderscheid tussen podium en zaal en 

tussen de eigen wereld die de voorstelling oproept en de sociale, religieuze of politieke 

activiteiten van alledag. 

En terwijl de voorstelling in het theater de enige gezaghebbende vorm wordt, 

voegen ook andere kunstpraktijken zich naar dit model. Wat we tegenwoordig ‘de 

klassieke muziek’ noemen, werd eeuwenlang opgevoerd als onderdeel van een groter 

verband, waarin bezoekers uitgenodigd werden om mee te zingen of mee te dansen. 

Zoals de suite, die zich rond het midden van de zeventiende eeuw aan de hoven 

ontwikkelde, bestond uit een geheel van verschillende dansen, als menuet en air. Maar 

wanneer anderhalve eeuw later Beethoven in zijn Vijfde Strijkkwartet een menuetto 

opneemt, zitten de mensen stil in een concertzaal te luisteren, zoals het ook vandaag 

de dag, ook in de belevingsmaatschappij, nog onwennig zou zijn om op een air 

vrijelijk te dansen. De schilderwerken en sculpturen in kerken, voor veel Europeanen 

eeuwenlang vrijwel de enige vorm van beeldende kunst die zij aanschouwen konden, 

waren deel van een groter ritueel waarbij zij als cultische attributen en deel van 

een religieus decor werden opgevat. Met beelden werd gesproken, ze werden met 
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vingers beroerd, met monden gekust. Maar met de voorstellingscultuur verandert 

dat. Religieuze centra raken deels hun beelden kwijt, maar belangrijker nog is dat 

er nieuwe instituties verschijnen die veel meer cultureel prestige krijgen en die de 

werken in het model van voorstellingen aan het publiek presenteren. 

Dat dit voorstellingsmodel als de ideale en nagenoeg enig legitieme wijze van 

omgang en waarneming opgevat gaat worden, ook in huiskamers en in beschrijvingen 

van kunst, lijkt niet zonder reden. Zoals we zagen, heeft het een kritische potentie. In 

het model van de voorstelling ligt immers reeds de mogelijkheid besloten dat wat we 

werkelijk zien niet de werkelijkheid zelf is, er is de aanmoediging tot geïntensiveerde 

waarneming en de mogelijkheid van een zeker overzicht over de zintuiglijkheid. 

En precies die kritische potentie gaat belangrijk worden voor de kunst van de 

voorstellingscultuur. In die cultuur ontwikkelt zich namelijk ook een kritisch systeem, 

een samenstel van maatschappelijke waarden en culturele instituties die de kritische 

dimensie van alle kunsten, dus ook het theater, aanmoedigen en mogelijk maken. Het 

is tegelijk een systeem dat aan de kunsten een grote maatschappelijke waarde zal 

toekennen.

Een kritisch systeem

In De mythe van het kunstenaarschap (2007) stelt Camiel van Winkel dat het geloof 

in het maatschappelijke en culturele belang van kunst sterk samenhangt met het 

geloof dat kunstenaars uitzonderlijke dingen kunnen doen. Hij vat dit geloof op als 

een mythe met een vooral romantische en avantgardistische signatuur die volgens 

hem nog steeds leeft. “De gedachte dat kunstenaars dingen kunnen die gewone 

mensen niet kunnen, komt steeds opnieuw tot uitdrukking in frasen die variëren 

op een vast patroon.” (p. 12). Van Winkel heeft enkele eigentijdse varianten voor ons 

geïnventariseerd. Een kleine selectie hieruit:

Kunstenaars kunnen mensen “op een andere manier naar hun omgeving of hun 

leven laten kijken”. Zij “kunnen de culturele disciplineringen van de waarneming 

van hun eigen tijd verkennen, aan de kaak stellen, en veranderen…” (…) “Kunst 

toont ons dat niet alles via gebaande paden hoeft te gaan.” (…) “Zij is het geweten 

van de samenleving.” (…) Het is “een laatste vrijplaats waar ruimte is voor reflectie, 

voor zachtheid, en waar verschillende meningen naast elkaar kunnen bestaan.” 

(pp. 12-13)51

De gemeenplaatsen over het ‘uitzonderlijke gedrag’ die hier worden opgesomd, 

hebben allen te maken met wat we het ‘kritisch vermogen’ van de kunst kunnen 

noemen.

51 Ik heb Van Winkels bronvermeldingen niet weergegeven. In mijn selectie citeert hij uitspraken van 
respectievelijk Arno van Roosmalen, Petran Kockelkoren, Lily van Ginneken en Olafur Eliasson, gedaan 
in de jaren 2004-2005.
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Wat ik de ‘kritische dimensie’ van de kunstvorm theater noem, heeft weinig met dit 

geloof van doen. In mijn analyse begint de praktijk van ‘kritische kunst’ eerder en 

daarmee al voordat het (romantisch) geloof ontstaat in de kunstenaar als het individu 

dat uitzonderlijke eigenschappen bezit. In dit boek staat ook niet de kunstenaar 

centraal, laat staan het geloof in diens buitengewone eigenschappen. De dubbele 

beweging van ‘kritiek vanuit’ en ‘kritiek op’ drukt dit in feite al uit. Drukt uit dat er 

geen kritisch theater bestaat zonder kritisch publiek.52 En dit theater wordt ergens 

op een daarvoor bestemde plaats opgevoerd en waargenomen, en wordt begeleid en 

gevoed door waarden en ideeën. Niet het kritische individu staat in dit onderzoek 

centraal, maar een weefsel van activiteiten, instituties en waarden.

In de eerste plaats bestaat dat kritisch systeem uit een kunstwereld. De kunst-

socioloog Howard Becker, die voortbouwde op Danto’s inzichten, beschreef een 

art world als ‘de samenhang van alle mensen die nodig zijn om een kunstwerk te 

maken, te presenteren en te recipiëren.’ Die omschrijving kan zeer veel omvatten, 

maar in zijn studie Art Worlds (1982) legt Becker vooral nadruk op die delen van 

de kunstwereld die de kunst publiekelijk en daarmee maatschappelijk maken: de 

zogenaamde bemiddelende instituties. In de kunstwereld van het moderne theater 

zijn podia en theaterkritiek voorbeelden van dergelijke instituties. Zij reproduceren 

de belangrijkste waarden en conventies van die theaterwereld en sturen daarmee 

zowel de receptie als de productie van theatergebeurtenissen. Hoewel ook 

instituties als theaterwetenschappen en theateracademies een bemiddelende rol 

tussen theaterproducties en publiek kunnen spelen, zijn het vooral de podia en de 

theatercritici die dit zeer consequent en voor een theaterpubliek zichtbaar doen. Zij 

staan dan ook in dit boek centraal.

In de tweede plaats bestaat het kritisch systeem uit dominante waarden die ook 

buiten die kunstwereld heersen en die deze kunstwereld dragen, werkingskracht en 

gezag geven. Zij worden gevormd door specifieke mens- en maatschappijbeelden 

en die bestaan uit algemene opvattingen over wat ‘de goede cultuur’ is. Het bestaan 

van dergelijke waarden wordt vooral duidelijk wanneer er grote veranderingen 

plaatsvinden. 

De term ‘kritisch systeem’ is aan de ene kant een beperkter begrip dan de term 

‘theaterwereld’. Beperkter, omdat het zich richt op de werking van kritische dimensie 

van het theater, iets dat slechts een deel van de activiteiten van de moderne 

52 Wil het geloof in het culturele en maatschappelijke belang van theater als kritische kunst niet een 
blind en onvoorwaardelijk geloof zijn, dan moet er toch ook een instantie zijn die de uitingen van 
kunstenaars toetst. Al is het maar vanuit de wens om ware kunstenaars van charlatans te kunnen 
onderscheiden en niet iedereen die zich voor profeet uitgeeft te hoeven volgen.
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theaterwereld is.53 Tegelijk is het een breder begrip omdat het deze theaterwereld in 

samenhang met dominante culturele waarden wil beschrijven. Wil theater kritische 

invloed hebben, en willen instituties die kritische houding bevorderen, dan moeten zij 

hun grond vinden in belangrijke waarden in de samenleving. 

De opkomst van dit kritisch systeem beschouw ik als het tweede bijzondere kenmerk 

van de voorstellingscultuur. Wat er verschijnt is ongekend ten opzichte van de 

perioden daarvoor. In de tweede helft van de achttiende eeuw komen er allerlei 

theaterinstituties op die daarvoor niet bestonden. Instituties die eerst en vooral 

de kunstvorm theater dienden en de kritische dimensie ervan wilden bevorderen. 

Er ontstond een theaterpraktijk die gedragen werd door een fundamentele 

algemene kunsttheorie waarvan de kernwaarden in de op dat moment heersende 

cultuur verankerd leken. Die algemene, fundamentele theorie laat zich eenvoudig 

samenvatten: kunsttheater is openbaar theater, het kent een vorm van autonomie en 

het maakt deel uit van een kritisch discours. 

Een nieuw theater in Hamburg als exemplarisch voorbeeld van het kritisch systeem

Dit hoofdstuk beschrijft vooral de beginperiode van die cultuur, waarin er onder de 

initiatiefnemers een sterke neiging en noodzaak bestond om die nieuwe instellingen, 

ideeën en praktijken te legitimeren. Een tijd waarin maatschappelijke waarden, 

speciale theaterinstituties en een specifiek model samen optrokken om de kritische 

dimensie te organiseren. De in de tweede helft van de achttiende eeuw opkomende 

ambities om in Hamburg een nieuw theater en een nieuwe theatercultuur in het 

leven te roepen zullen in deze beschrijving centraal staan. Ambities die tot nieuwe 

theaterinstituties zouden leiden. Er ontstond een nieuwe theaterwereld, die echter 

niet uit de lucht kwam vallen, maar gevoed en gedragen werd door een groter geheel 

van waarden en idealen die in die jaren in westerse landen opkwamen en die vooral 

aan de brede maatschappelijke, politieke en culturele beweging van de Verlichting 

verbonden waren. Waarden en idealen die bovendien te maken hebben met wat de 

Duitse filosoof Jürgen Habermas in zijn Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962/1990) als 

het ontstaan van een nieuwe openbaarheid beschreef, waarin ‘de publieke opinie’ een 

grote rol speelt en waarin ‘vrije toegankelijkheid’, ‘algemeen belang’ en ‘aanmoedigen 

van debat’ cruciale noties zijn.54 

53 De theaterwereld houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met arbeidsvoorwaarden van het theaterpersoneel, 
de conservering van oude kostuums. Activiteiten die niet noodzakelijk verbonden hoeven te zijn aan 
het bevorderen van de kritische dimensie van theater.

54 Mede op basis van Habermas’ studie heb ik de openbaarheid voor de kunsten getypeerd als een 
openbaarheid die gedragen wordt door drie idealen: dat van de vrije toegankelijkheid, dat van de 
gerichtheid op algemeen welzijn, en dat van het aanmoedigen van een voortdurende kritiek. Zie 
Mineur, F. (2006) “Het theater van autonomie en openbaarheid” in Kattenbelt, De Kort, Mineur e.a. 
Theater en Openbaarheid, pp. 14-32
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De plannen en ambities van de Hamburgse theaterhervormers zullen al snel in 

teleurstellingen eindigen. Het nieuwe theater van Hamburg heeft nog geen twee jaar 

bestaan. Maar hier werd, zo hoop ik te laten zien, de kiem gelegd van een kritisch 

systeem voor een theaterpraktijk die tot op de dag van vandaag bestaat. 

II DE IDEALEN VAN OPENBAARHEID

In 1766 verschijnt in deze stad een aankondiging van de hand van Johann Friedrich 

Löwen getiteld De verandering van het Hamburgs theater. Niet veel hedendaagse 

theaterliefhebbers zulle zijn naam nog kennen, maar Löwen (1729-1771) was bij 

leven geen onbekende in kringen van het Duitse toneel.55 Hij was de schoonzoon van 

een beroemd acteur en had zelf enkele publicaties over theater op zijn naam staan. 

Met betrekkingen als secretaris voor prinsen en gemeentebesturen had hij tot dan 

toe in zijn levensonderhoud voorzien. Maar nu zag hij een toekomst voor zich als 

artistiek leider van een geheel nieuw theater. De annonce presenteert een ambitieus 

programma dat het theater in Hamburg tot het eerste onafhankelijke en openbare 

theater van Duitsland maken zal.56

„Wir kundigen dem Publico die vielleicht unerwartete Hoffnung an, das deutsche 

Schauspiel zu einer Würde zu erheben, wohin es unter andern Umständen 

niemals gelangen wird.“ (1905, p. 83) 57

Onverwacht was het bericht voor velen waarschijnlijk zeker. Een jaar eerder had een 

reizend gezelschap een theater in de stad laten bouwen in de hoop zich er permanent 

te kunnen vestigen. Hamburg leek met zijn welvarende en in kunst en wetenschap 

geïnteresseerde bevolking een ideale plaats, zeker ook omdat de stedelijke bovenlaag 

culturele voorzieningen met een zekere patriottische trots omarmde.58 Maar al na 

enkele maanden werd het duidelijk dat de theatergroep, ondanks pogingen om met 

‘kaskrakers’ de zaal vol te krijgen, het hoofd niet boven water kon houden. Dit is het 

moment waarop Löwen naar voren treedt. Hij weet twaalf vermogende en theater 

minnende burgers van de stad zover te krijgen dat zij het theater overnemen. De 

financiële bijdrage die het theater van hen krijgt, is echter geen investering die de 

twaalf burgers hopen zo snel mogelijk terug te verdienen. Integendeel: doel van de 

subsidie is om te voorkomen dat het theater zich met allerlei commerciële producties 

55 Op de plaats waar het Hamburgs theater stond, staat wel het standbeeld van Lessing, niet dat van de 
initiator en artistiek leider Löwen. 

56 En het tweede van Europa. Achttien jaar eerder vond er in Kopenhagen een omvorming van het 
koninklijk theater naar een nationaal theater plaats onder leiding van de verlichte denker Ludvig 
Holberg (1684 –1754). Dit was een belangrijke inspiratiebron voor de Hamburgse onderneming. 

57 Zie bijlage 2 voor uitgebreidere citaten en commentaar.
58 Ter illustratie: In hetzelfde jaar als de bouw van het theater, hadden burgers de Hamburgische 

Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe opgericht, kortweg „Patriottische 
Gesellschaft“ genoemd.
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overeind moet houden. Want daarmee wordt, hoe redelijk de leiders van het vorige 

ensemble ook waren, de theaterkunst verlaagd tot een ‘broodwetenschap’, die een 

van de belangrijke oorzaken is van het feit dat theater nog geen (vol-)waardige en 

volwassen kunst is. 

„So lange dieser vortreffliche, angenehme und lehrreiche Zweig der schönen 

Künste noch in den Händen solcher Männer, auch der redlichen Männer ist, die 

ihre Kunst lediglich zu einer Brotwissenschaft zu machen gezwungen sind (…); 

so lange wird man umsonst des deutsche Schauspiel aus seiner Kindheit hervor 

treten sehen.“ (Löwen, p. 85) 

De subsidie zal het theater niet alleen kunnen vrijwaren van de wetten van de 

markt maar ook andere plannen verwezenlijken. Löwen meldt dat er een academie 

zal komen voor scholing van de acteurs, dat geld beschikbaar komt voor betere 

arbeidsvoorwaarden en dat er prijzen in het leven worden geroepen om Duitse 

toneelschrijvers aan te moedigen. Stuk voor stuk maatregelen om de emancipatie 

van de kunstvorm zelf te bevorderen. Het theater van Hamburg zal tevens het 

eerste podium zijn voor een eigen, Duitse theatercultuur, zo verkondigt hij, ‚eine 

Nationalbühne dem ganzen Volke.‘ 

Vrije toegankelijkheid

Hamburg is in die tijd niet de enige welvarende stad waar grote culturele ambities 

opkomen. In de achttiende eeuw konden burgers, ambachtslieden en rijkere boeren 

in een aantal Europese landen voor het eerst werkelijk in aanraking komen met 

cultuurgoederen. Dat gebeurde eerst met die cultuurgoederen die toentertijd technisch 

reproduceerbaar waren: grafiek en gedrukte teksten als kranten, wetenschappelijke 

artikelen, pamfletten en literatuur.59 Door de toegenomen welvaart begon de 

productie ervan rendabel te worden en verscheen in relatief grote getale op de ‘vrije 

markt’. Het ontstaan van deze ‘massacultuur’, massaal als we haar vergelijken 

met voorafgaande culturen, legt een eerste bodem voor grote veranderingen in de 

openbaarheid. Habermas beschrijft hoe mensen, als het ware gewapend en gevoed 

met het gedrukte woord, elkaar gaan opzoeken om zaken van publiek belang te 

bespreken. Die gesprekken vinden doorgaans plaats in koffiehuizen en iets later ook 

in leesgezelschappen en salons (waar anders dan in de koffiehuizen ook vrouwen een 

belangrijke invloed hebben) en betreffen aanvankelijk vooral de nieuw verschenen 

literaire, filosofische of geschiedkundige publicaties. Van belang is dat deze mensen als 

private personen bijeenkomen, dus niet als vertegenwoordigers van vorsten, kerken 

59 Ter illustratie: in het Londen van de zeventiende eeuw was er slechts één krant die enkel de officiële 
informatie van het Hof gaf en wat schamel nieuws uit het buitenland. Aan het begin van de achttiende 
eeuw kent de stad meerdere kranten die alle in hoge oplage verkocht worden. (Cf. R.M. Wiles 1968,  
p. 50 e.v.) En zo verkoopt de bekende Londense boekverkoper James Lackington (1746-1815) tegen het 
einde van die achttiende eeuw meer dan 100.000 boeken per jaar. Ter vergelijking: de huidige Centrale 
Bibliotheek van Rotterdam heeft momenteel zo een 400.000 titels.
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of steden, en dat zij vrijelijk debatteren, argumenten uitwisselen en kritisch zijn. 

Uit deze vroege instellingen, zo stelt Habermas, komen de ideeën van publiek debat, 

publieke opinie, de waarde van oordeelsvorming en kritiek voort, alsmede de openbare 

instituties, zoals boekenclubs, kunst-kritische tijdschriften en leenbibliotheken.60 Hier 

ontkiemt een nieuwe macht, die hij de ‘burgerlijke openbaarheid’ noemt, als een eigen 

ruimte tussen private personen en de overheid. 

Eeuwenlang was de hogere cultuur een aangelegenheid van een kleine elite die er op 

grond van haar afkomst een natuurlijk recht op had. Kunst was afhankelijk van een 

patronagesysteem, van vorsten en religieuze machthebbers die kunsten beschermden 

maar ook bewaakten, en die hun zware stempel drukten op wat voor kunst er gemaakt 

werd en hoe en door wie daarmee werd omgegaan. Nu, in die achttiende eeuw hebben 

veel grotere groepen toegang tot belangrijke delen van de op de markt vrijgekomen 

cultuur gekregen en daarmee ontsnapt die cultuur dus ook meer en meer aan het 

regime van de patronen. Maar daarbij bleef het niet. Vanuit de grotere toegankelijkheid 

van cultuurgoederen die de markt bood, ontwikkelt zich een ideaal dat voor alle 

cultuur, ook de niet-reproduceerbare, gaat gelden: het ideaal van vrije toegankelijkheid. 

Net zoals de verspreiding van kennis door vooruitstrevende groepen wordt 

aangemoedigd, variërend van het geven van lezingen aan boeren tot de oprichting 

van openbare bibliotheken in dorpen en steden, zo streeft men er ook naar om kunst 

voor de samenleving publiekelijk te maken. Het theater in Hamburg is in die zin een 

vroeg voorbeeld van een grote beweging waarin de kunst zoveel mogelijk in openbare 

ruimten zal verschijnen, waarin voorheen private collecties openbaar worden gemaakt 

en waarin burgers door educatie en gunstige prijsstellingen gestimuleerd worden om 

met werken in aanraking te komen. Terwijl Löwen zijn trotse aankondiging schrijft, 

worden elders in Europa grote openbare bibliotheken gesticht, openen de eerste 

kunstmusea hun deuren, worden er plannen gemaakt voor grote concertzalen en is 

enkele jaren eerder de Encyclopédie verschenen die de meest uiteenlopende kennis, van 

ambachten tot het plaatsje Zutphen, bevat. 

Algemeen belang

Een ‘nationaal podium voor heel het volk’, in het leven geroepen om redenen ‘die 

voor een gehele natie interessant zijn’,- de ambitieuze woorden van Löwen (1766) zijn 

opmerkelijk. Niet zozeer wanneer hij daarmee enkel stellen zou dat het Hamburgs 

60 Habermas (1990): „…die zum Publikum zusammentretenden Privatleute räsonieren auch öffentlich 
über das Gelesene und bringen es in den gemeinsam vorangetriebenen Prozess der Aufklärung ein. 
(...) ...Buchclubs, Lesezirkel, Subskriptionsbüchereinen schießen aus dem Boden und lassen sich (...) 
die Romanlektüre in den bürgerliche Schichten zur Gewohnheit werden. Diese bilden das Publikum, 
das aus jenen frühen Institutionen der Kaffeehäuser, der Salons, der Tischgesellschaften längst 
herausgewaschen ist und durch die Vermittlungsinstanz der Presse und deren professioneller Kritik 
zusammengehalten wird.“ (p. 116)
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theater voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dat is weliswaar voor de Duitse situatie 

van dat moment tamelijk ongewoon, maar niet voor landen als bijvoorbeeld Engeland, 

waar al in de Renaissance commerciële en vrij toegankelijke theaters bestonden. Maar 

Löwen beoogt iets anders. Met ‘een nationaal podium voor heel het volk’ bedoelt hij 

ook: een theater dat goed is voor het volk, dat een vorm van algemeen belang welzijn 

bevordert. 

„Wenn es inzwischen Wahr ist, und es ist längst ausgemacht, daß dem edelsten 

Zeitvertreib, das den Theater gewährt, auch den Sittenlehre durch ihn die 

herrlichsten Dienste geleistet werden; so verlohnt es sich gewiß der Mühe, nicht 

mit derjenigen Schläfrigkeit an der wahre Aufnahme der Bühne zu gedenken, 

mit der man bis auf den heutigen Tag die innerliche Vollkommenheit derselben 

bearbeitet hat.“ (pp. 85-86) 

Dat het een reeds lang uitgemaakte zaak is dat het theater als edele tijdspassering 

ook de zedenleer bevordert, lijkt eerder een aardig staaltje retorica dan 

werkelijkheidsbeschrijving. Theater was in de ogen van velen eeuwenlang, ook in 

de Verlichting nog, een bezigheid die verbonden was met de aanmoediging van 

lage lusten en leugens.61 Als Löwen evenwel bedoelt dat er al vanaf de Oudheid 

gezaghebbende pleidooien voor het onderhoudende en zedelijke en leerrijke karakter 

van theater bestonden, heeft hij zeker een punt.62 Maar belangrijker nog is dat 

Löwen het tij mee heeft. Juist in zijn tijd wint de opvatting aan kracht dat ‘leren’ en 

‘maatschappelijk nut’ alle lagen van de bevolking betreft en niet alleen een (van arbeid 

vrijgestelde) elite. Het welzijn dat kunst mensen brengen kan, wordt nu opgevat als 

algemeen welzijn, als iets dat de gehele samenleving betreft. 

Precies dit algemene of maatschappelijke welzijn is een belangrijke reden waarom 

de marktwerking in de opvatting van deze burgers niet kan volstaan in het openbaar 

maken van kunst. In de eerste plaats staat de markt het voornamelijk vermogende 

burgers toe om van kunst te genieten. Voor theater en muziek speelt die kwestie niet 

zo scherp. Ambachtslieden, kleine kooplui en huishoudelijk personeel zouden zich 

wel een kaartje kunnen veroorloven. Maar bijvoorbeeld boeken en schilderijen waren 

echt te prijzig voor grote lagen van de bevolking. Er is echter nog een bezwaar tegen 

de marktwerking, die voor alle kunsten gold: te grote afhankelijkheid daarvan kan de 

gerichtheid van de kunst op algemeen belang schaden.63 Löwen benoemt dit helder 

61 Zo zal nog Jean-Jacques Rousseau in zijn Lettre d’Alembert tegen de oprichting van een theater in 
Genève protesteren met het argument dat mensen niet authentiek (‘natuurlijk’) kunnen blijven als zij 
blootgesteld worden aan de hypocrisie van het theater. (Cf. Barish, J. (1985) The Antitheatrical Prejudice.

62 De idee dat kunst in het algemeen en theater in het bijzonder, zowel onderhoudend als leerrijk kan 
zijn, is een idee dat reeds terug te vinden is bij Aristoteles en Horatius. Aristoteles schreef in de Poetica 
over het verband tussen plezier en het leren dankzij het aanschouwen van uitbeeldingen. Een wijze van 
denken die door Horatius kernachtig werd verwoord met utile dulci, het nuttige en het aangename dat 
in de kunst verenigd zou zijn.

63 In de Verlichting is er nog niet het idee dat alle kunst zich verre moet houden van alles wat met de 
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in zijn aankondiging: de steun van enkele kooplieden zorgt ervoor dat zijn theater 

vrijheid krijgt ten opzichte van de economische druk. 

Bezwaren maken tegen te grote macht van marktwerking betekent echter niet een 

terugkeren naar het oude patronagesysteem. Juist dergelijk theater was immers niet 

altijd in beginsel voor iedereen toegankelijk en volgde bovendien vaak de smaak en 

opvattingen van de beschermheren en opdrachtgevers. Als Löwen dus benadrukt dat 

het nieuwe theater voor ‘het gehele volk’ interessant’ zal zijn, betekent dit dat het 

theater niet alleen voor iedereen toegankelijk is, maar ook een zaak van alle burgers 

is.64 Daarom is het van groot belang dat het nieuwe theater de reputatie krijgt van 

een machtsvrije ruimte, een oord dat zich niet alleen onttrekt aan de macht van 

marktwerking, maar ook aan private belangen en aan gevestigde machten als Hof 

en Kerk. Tussen markt en patronage verschijnt voor de kunsten een derde gebied, 

een ruimte die wat de theaterkunst betreft in Hamburg begint, en die in de loop der 

tijd steeds groter en aanzienlijker wordt. Die ruimte zouden we ‘de ruimte van de 

openbare, onafhankelijke kunst’ kunnen noemen. Want hoewel op het eerste oog de 

twaalf financiers wellicht weinig lijken te verschillen van de oude patronen, is het 

niet hún theater; niet in artistieke en inhoudelijke zin. Het theater zal niet hun twaalf 

namen of emblemen dragen en het is er niet voor hun zakenpartners of persoonlijke 

invitées. Noch zullen zij bepalen wat er ten tonele wordt gevoerd. Hun subsidie moet 

het theater onafhankelijk maken, zodat het aan twee idealen kan beantwoorden: 

theater dat in beginsel toegankelijk is voor iedereen, en dat zich werkelijk kan richten 

op vormen van algemeen welzijn.65

markt te maken heeft; dat raakt pas in de Romantiek echt in zwang. Maar er is vrijwel van meet af 
aan de gedachte dat te grote nadruk op financieel gewin nadelig is voor de productie van hoogstaande 
kunst. In feite is er een overgang waarneembaar van een optimistisch geloof in de vrije markt, naar een 
sterke afkeer daarvan. Zo meent de verlichte vertaler en historicus Pierre Desfontaines (1685-1745) dat 
zelfs de ‘vulgaire’ laag van de cultuur-consumenten, het deel van het publiek dat hij liever niet tot het 
publiek rekent en ‘dat zich vaak in duizenden dingen vergist’ (se trompe souvent en mille choses) bijdraagt 
aan het floreren van de kunsten, want de verkoop van triviaalliteratuur maakt, zo stelt hij, de uitgave 
van exclusievere werken mogelijk. Desfontaines: L’esprit de l’abbe Desfontaines ou réflexions sir différent 
genres et littérrature, jugement IV, geciteerd uit P. Bürger: Studien zur französichen Frühaufklarung, 1972  
pp. 60-61. Terwijl de vroeg-romantische Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773-1798) uitroept: 
“Beeldenzalen worden als jaarmarkten beschouwd (...) en het moeten tempels zijn waarin men in 
stille en zwijgende nederigheid, en in een zielsverheffende eenzaamheid de grote kunstenaars als de 
hoogsten der aarde bewonderen kan (...) Ik vergelijk het genot aan edele kunstwerken met die van het 
gebed.” Geciteerd uit: V. Plageman: Das Deutsche Kunstmuseum 1790-1870, München 1967, p. 25.

64 Dat het dienen van het algemeen welzijn, en vooral de gerichtheid daarop zonder verborgen agenda’s, 
een belangrijk motief is voor de Hamburgse onderneming, blijkt ook uit de eerste publicatie van de 
schrijver Lessing over dit nieuwe theater. De twaalf financiers, zo stelt deze nadrukkelijk, dienen 
het algemeen belang geheel op vrijwillige basis en zonder verdere bijbedoelingen. ‘Toen de nieuwe 
bewindvoerders van het theater hun plannen bekend maakten,’ schrijft Lessing in zijn eerste publicatie 
van 22 april 1767, werd dit ‘zowel in Hamburg als daarbuiten door het verfijnder deel van het publiek 
met die instemming begroet die iedere vrijwillige bevordering van het algemeen welzijn verdient en die 
een belofte voor onze tijd is.’ (2003, p. 30)

65 Daarin verschilt deze nieuwe, burgerlijke opvatting van openbaarheid van wat Habermas de 
representatieve openbaarheid noemt, waarin de private en de publieke sfeer niet gescheiden waren en 
waarin de uitoefening van invloed van personen (zoals de geestelijke, de aristocraat) gelegitimeerd 
werd vanuit de opvatting dat zij de belichaming waren van bestaande machten.
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‘Algemeen belang’ en ‘onafhankelijkheid’ zijn in de nieuwe openbaarheid van meet 

af aan met elkaar verbonden. Het betekent voor de kunst dat deze nooit geheel 

afhankelijk mag zijn van de markt, noch het inclusieve eigendom van culturele elites 

mag zijn. Geen privébezit dus, maar ‘openbaar kunstbezit’. Kunst is een publieke zaak 

geworden. Dit is precies hoe het Hamburgse theater zich wenst te profileren: als een 

onafhankelijk podium voor de hele natie. Ook in de nadruk op onafhankelijkheid en 

maatschappelijk belang is Hamburg weliswaar een pionier, maar staat het niet alleen. 

Hoe het ideaal van vrije toegankelijkheid en dat van algemeen welzijn leiden tot het 

losmaken van de kunst uit de traditionele machtscentra wordt scherp zichtbaar in 

het ontstaan van twee van Frankrijks grotere musea ten tijde van de Franse Revolutie: 

het Musée Central des Arts (Louvre) en Musée des Monument Français.66 In het voormalig 

paleis zijn de kunstschatten te zien uit de verzamelingen van de oude koning en van 

aristocraten die hals over kop naar het buitenland zijn gevlucht. In het voormalig 

klooster de kunstschatten van de Kerken. De onteigening van particulier bezit 

ten gunste van het openbaar kunstbezit is niet enkel een materiële verovering. Het 

proces van ont- en toe-eigening van betekenissen is in feite nog veel sterker. Want de 

musea stellen de kunstwerken niet als voormalige kunstschatten van particulieren 

tentoon, illustreren niet meer de verhalen van God of de Kerk, niet de glorie van een 

opdrachtgever of het roemrijke verleden van zijn familie; het zijn werken geworden 

van Kunst. Het zijn uitingen van het beste, mooiste, meest verhevene van de 

geschiedenis van de mensheid en de natie. Kunst is kunst van de mensheid, dat wordt 

het nieuwe geloof.67

Aanmoedigen van kritiek en debat

Kritiek op

Vrije toegankelijkheid en gerichtheid op algemeen welzijn zijn de hoge idealen van het 

nieuwe onafhankelijke theater. Maar dat is niet voldoende. Wil het theater werkelijk 

een openbaar (in de zin van vrij toegankelijk) en de openbaarheid dienend (gericht op 

algemeen welzijn) theater zijn, dan moet er een derde element aan toegevoegd worden: 

het theater moet een oord worden waar een permanent debat kan plaatsvinden. Om 

het kritische debat te bevorderen, zal de Hamburgse onderneming een bijzondere 

persoon voor een bijzondere functie aantrekken: Gotthold Ephraim Lessing, in die tijd 

66 Een belangrijke reden om de kunstwerken van kloosters en kerken in een museum onder te brengen 
was dat de Conventie vernieling ervan door losgeslagen bevolkingsgroepen wilde voorkomen. In 
1816, na de Restauratie onder de Bourbons wordt een deel van deze collectie teruggegeven aan de 
oorspronkelijke eigenaren. Het overige deel verhuist naar het Louvre, waar het nog altijd is.

67 Of zoals de Pruisische cultuurminister Von Altenstein het in 1807 in een Memorandum over de stichting 
van een kunstmuseum schreef: het moet om kunstwerken gaan die “als het product en de uitdrukking 
van de hoogste toestand van de mensheid gelden” “The fine arts are the expression of the highest 
condition of mankind (…) thus the state has the duty to make them accesible to everyone”. Geciteerd 
uit: B.M. Carbonell: Museum Studies: an anthology of contexts, Blackwell, West Sussex 2007, p. 52



66 | ER MIDDEN IN

een gevierd schrijver van toneelstukken en theoretische teksten over kunst, kritiek 

en theater. In de aankondiging van 1766 wordt al genoemd hoe zijn theaterkennis 

aangewend zal worden om de acteurs te professionaliseren.68 Korte tijd later wordt zijn 

functieomschrijving uitgebreid. De bedoeling is dat Lessing niet alleen het artistieke 

peil van het ensemble opkrikt, maar ook dat hij de voorstellingen zal recenseren en 

analyseren en deze publiek zal maken. Door die regelmatig verschijnende kritieken 

zou de smaak en kennis van het publiek ontwikkeld kunnen worden, zo hoopt men. 

Het algemeen belang dat aan het nieuwe theater wordt toegekend, vraagt niet alleen 

om de educatie van de professionals maar ook om die van het publiek. De functie 

van publieke criticus is een nieuwe rol in de geschiedenis van het theater. Lessing zal 

zich er, aanvankelijk althans, vol enthousiasme aan wijden.69 Zijn publicaties zullen 

gebundeld worden in wat Lessing de Hamburgische Dramaturgie genoemd heeft.70

In een bericht van 22 april 1767 legt hij zijn plannen uit en schetst hij de context 

waarin hij zijn werk zal doen. Dankzij de twaalf ondernemers is de materiële basis 

om een onafhankelijk kwalitatief hoogstaand theater te vestigen daar, zo stelt Lessing 

tevreden vast. De kernvraag is echter of er een volwaardig publiek voor dit theater zal 

kunnen ontstaan. En daarbij gaat Lessings aandacht niet zozeer uit naar de kwantiteit, 

maar naar de kritische kwaliteit ervan. 

“Want ligt het niet in de macht van het publiek om dat wat het gebrekkig vindt, te 

laten verbeteren? Het hoeft slechts te komen, te zien en te horen, te ervaren en te 

oordelen. Zijn stem zal nooit geringschattend aangehoord worden, aan zijn oordeel 

zal men zich onderwerpen!”71

Lessings wending tot het publiek onderstreept opnieuw de rol die het nieuwe theater 

wil spelen. Het publiek wordt rechter over de kwaliteit van het theater en krijgt 

daarmee een grote verantwoordelijkheid. De macht van het publiek is niet die van de 

marktvraag; de subsidies van de twaalf ondernemers hebben die invloed ‘onschadelijk’ 

gemaakt. Kaartverkoop en bezoekersaantallen zullen niet de belangrijkste prikkels 

zijn om het theater te sturen. Het zal de publieke opinie, het publieke debat zijn dat de 

richting van het theater zal bepalen. 

68 Löwen, J.F. (1905, pp. 87-88).
69 De theaterhistoricus Oscar Brockett over deze nieuwe rol: “Because of the functions he served, Lessing 

is now considered to have been the first dramaturg (that is, literary and artistic advisor, reader of the 
plays, recommender of repertory, and in-house critic), a position now considered essential in most 
major European companies. Brockett: (1991) History of the Theatre, zesde editie p. 349

70 In de laatste publicatie, 19 april 1768, meldt Lessing de lezer dat hij eerder ook de titel Hamburgische 
Didaskalien had overwogen, naar analogie van de Atheense dichters die bij hun stukken een handleiding 
voor de uitvoerders schreven. Lessing zag daarvan af omdat die naam te vreemd klonk, maar het 
element van onderricht van zowel publiek als acteurs stond in het project centraal.

71 Eigen, vrije vertaling. „An Fleisch und Kosten wird sicherlich nichts gespart werden; ob es den 
Geschmack und Einsicht fehlen dürfte, muß die Zeit lehren. Und hat nicht das Publikum in seiner 
Gewalt, was es hierin mangelhaft finden sollte, abstellen und verbessern zu lassen? Es komme nur, und 
sehe und höre, und prüfe und richte. Seine Stimme soll nie geringschätzig verhöret, sein Urteil nie ohne 
Unterwerfung vernommen werden!“ (2003, p. 31)
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Maar dat is niet het gehele verhaal. Wil dat publiek werkelijk in staat zijn om 

met zijn oordelen het theater te verbeteren, dan moeten die oordelen zo kritisch en 

gedegen mogelijk zijn. En dat kan het publiek niet zonder enige hulp, zo gelooft het 

Hamburgs theater. Het moet begeleid worden in zijn taak van kritisch theaterforum. 

Hier komt Lessing te spreken over de rechtvaardiging van zijn eigen rol. ‘Het kan niet 

zo zijn dat iedere kleine criticus zich voorhoudt het publiek te vertegenwoordigen,’ 

schrijft hij. ‘Niet iedere liefhebber is een kenner; niet ieder die de schoonheid van één 

stuk, het juiste spel van één acteur ervaart, kan daarom de waarde van alle anderen 

inschatten. Men heeft geen smaak wanneer men enkel een eenzijdige smaak heeft, 

vaker is men dan des te meer partijdig.’ ‘De Dramaturgie,’ zo belooft ons Lessing, ‘zal 

een kritisch register van alle op te voeren stukken bevatten, en iedere stap begeleiden 

die de kunst, zowel die van de dichter als van de acteurs, hier zal zetten.’72 

Kritiek op kunst heeft altijd bestaan. Waarnemers konden hun bijval of afkeur met 

elkaar delen, en al vóór Lessing publiceerden, met name vakbroeders, kritische 

geschriften over toneelteksten. Maar met de opkomst van de openbare kunst 

wordt die kritiek een wezenlijk onderdeel van de kunstpraktijk en zullen bij de 

podiumkunsten ook de publieke opvoeringen door de criticus besproken worden. Een 

vroeg voorbeeld van samengaan van openbaarheid en kritiek zien we in de beeldende 

kunst. Wanneer de Franse koning in de eerste helft van de achttiende eeuw delen van 

zijn collectie openstelt voor genodigden die op bepaalde tijdstippen de werken mogen 

bekijken, lijkt de opkomst van de kunstcriticus niet meer dan vanzelfsprekend. Het is 

zoals Étienne La Font de Saint-Yenne (1688-1771), een van de pioniers op het gebied 

van de publieke kunstkritiek, in 1747 schrijft: ‘Een schilderij dat geëxposeerd wordt, 

is als een boek dat door drukwerk in het licht verschijnt. Het is een op het toneel 

opgevoerd stuk: iedereen heeft het recht erover te oordelen.’73 En net als Lessing dat 

twintig jaar later zal doen, vat hij zijn rol op als de instantie die het voortouw neemt 

in het kritische debat en het publiek daarin begeleidt.74 

72 Idem. „Nur daß sich nicht jeder kleine Kritikaster für das Publikum halte.. (...) Nicht jeder Liebhaber 
ist Kenner; nicht jeder der die Schönheiten eines Stücks, das richtige Spiel eines Akteurs empfindet, 
kann darum auch die Wert alle andern schätzen. Man hat keinen Geschmack, wenn man nur 
einen einseitigen Geschmack hat; aber oft ist man desto parteiischer. Der wahre Geschmack ist der 
allgemeine, der sich über Schönheiten von jeder Art verbreitet, aber von kein mehr Vergnügen und 
Entzücken erwartet, als sich nach ihrer Art gewähren kann.“ (pp. 31-32) 

73 Réflexions sur quelques causes de l’état présent de la Peinture en France. Avec un Examen des principiaux 
Ouvrages exposés au Louvre le mois d’Août 1746. Mijn vertaling. De originele tekst luidt: « Un tableau 
exposé est un Livre mis au jour de l’impression. C’est une piece représentée sur le théâtre: chacun a le 
droit d’en porter son jugement. » (p. 1)

74 La Font gelooft sterk in de waarde van het publieke debat. Zo stelt hij dat hij ervan overtuigd is “dat 
het publiek, waarvan de oordelen zo vaak bizar en onjuist zijn door hun gehaaste vooroordelen, 
zelden misleid wordt wanneer alle stemmen verzoend zijn over de verdiensten of fouten van het werk. 
« …persuadé que ce même Public, dont les jugements sont si souvent bizarre, & injustes par leur 
prévention ou leur précipitation, se trompe rarement quand toutes ses voix de concilient sur le mérite 
ou sur les défauts de quelque ouvrage que ce soit. » (p. 3)
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Het is van belang om erbij stil te staan dat de publieke criticus verschijnt op een 

moment dat niet langer tradities, regels en logische redeneringen de maatstaf 

voor het oordeel zijn, maar dat om kunst te waarderen ieder individu bij zijn eigen 

indrukken en gevoel te rade moet gaan. Iets dat meestal uitgedrukt wordt met het 

begrip ‘smaak’. Maar tegelijk met die subjectivering van de oordelen gaat de kunst een 

belangrijke plaats innemen in de nieuwe openbaarheid. Het spanningsveld tussen de 

subjectiviteit van het kunstoordeel en de plek die kunst gaat innemen in het openbare 

debat wordt door de verlichtingsfilosoof David Hume in zijn On the Standard of Taste 

(1757) kernachtig verwoord: ‘iedereen neemt een andere schoonheid waar,’ want wat 

wij mooi vinden is een kwestie van sentiment. En ‘ieder sentiment is juist, omdat 

het sentiment geen andere referentie heeft dan zichzelf’. Maar toch ‘protesteert ons 

gezond verstand tegen de gevolgtrekking dat daarmee ieder oordeel gelijkwaardig 

is en dat over schoonheid niet te twisten valt.’ In deze context wordt de publieke 

criticus als ‘bemiddelaar’ geboren, of als onpartijdig ‘rechter’, zoals het in die tijd vaak 

genoemd wordt. Een rechter met een beperkt mandaat. In de woorden van Jürgen 

Habermas (1990):

„In den Institutionen der Kunstkritik, Literatur- Theater- und Musikkritik 

einbegriffen, organisiert sich das Laienurteil des mündigen oder zur Mündigkeit 

sich verstehenden Publikums. Die neue Profession, die dem entspricht, erhält im 

zeitgenössischen Jargon den Namen des Kunstrichters. Dieser übernimmt eine 

eigentümlich dialektische Aufgabe: er versteht sich als Mandat des Publikums und 

als dessen Pädagoge zugleich.“ (pp. 103-104)

Ook deze ‘kunstrechter’ zelf, die zich tegelijkertijd als spreekbuis en opvoeder van de 

publieke opinie opstelt, kan voorwerp van kritiek zijn. Zoals Habermas stelt: „seine 

Expertise gilt auf Widerruf“. (p. 104)

Kritiek vanuit

Het fenomeen van kunstwerken die zeer kritisch konden zijn, bijvoorbeeld ten 

opzichte van despoten, geestelijken of rechters, is eveneens al eeuwenoud. Zoals 

gravures die inhalige advocaten of wrede tirannen aan de kaak stelden. Of Vondels 

treurspel Palamedes oft vermoorde onooselheit over de politieke moord op Oldenbarnevelt. 

Maar in de voorstellingscultuur wordt de gedachte dat goede kunstwerken kritische 

kunstwerken zijn, eveneens een structureel onderdeel van de kunstpraktijk. En ook 

dat heeft alles te maken met de nieuwe openbaarheid. Want al snel komt ook het 

geloof op dat aan werk dat in de openbaarheid treedt de eis gesteld mag worden dat 

het gericht is op een vorm van algemeen welzijn. Dat wordt mooi zichtbaar in de 

Salonkritieken van Diderot, die enkele jaren na La Font een aantal tentoongestelde 

werken recenseert. De sensuele, erotische werken van een schilder als Boucher 

zijn voor slaapkamervertrekken wellicht interessant, maar ‘in het volle licht’ van 
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de openbaarheid is het volgens hem volkomen onbeduidende kunst die geen enkel 

algemeen belang dient.75 Wellicht lijkt er een groot verschil te zitten tussen de eis dat 

kunst een vorm van algemeen belang dient en de eis dat kunst kritisch moet zijn. 

Maar de idee dat het algemeen belang gebaat is bij een permanent kritische attitude, 

ja dat openbaarheid en kritiek niet zonder elkaar kunnen bestaan, wordt scherp 

geformuleerd in een korte tekst die Immanuel Kant in 1784 schreef: Beantwoording van 

de vraag: wat is Verlichting? 

“Het openlijke gebruik van zijn rede moet te allen tijde vrij zijn, en dat alleen 

kan verlichting onder mensen tot stand brengen; het privégebruik van de rede 

mag echter meer dan eens zeer nauw beperkt zijn, zonder toch daardoor de 

vooruitgang van de verlichting bijzonder te hinderen.” (1974/1988, p. 63)

Kant onderscheidt hier vrijheid van de publieke geleerde ten opzichte van degene die 

een bepaald ambt uitoefent waarin het gebruik van de rede meer begrensd zal zijn. 

Zodra de geleerde een openbare functie heeft, mag, ja moet het de vrijheid claimen 

om kritisch ten opzichte van zijn tijd te staan. Een positie die verantwoordelijkheden 

met zich meedraagt. Het dienen van de openbaarheid vraagt in feite om een 

permanente kritiek omdat nieuwe vooroordelen, aldus Kant, altijd weer de kop op 

zullen steken. Het is een houding die permanent aanwezig moet zijn om dat wat in 

de samenleving plaatsvindt, te kunnen bevragen, en waarin men voortdurend de 

medeburgers (het publiek, de grote massa) moet aanmoedigen tot een vergelijkbare 

kritische houding.76

Als niet alleen de filosoof, de theoloog, de wetenschapper, maar ook de kunstenaar, 

de theatermaker, claimt om de volledige openbaarheid te dienen, dan betekent dit 

dus dat zij niet alleen voortdurend onderworpen zijn aan de kritische blikken van de 

publieke opinie, maar ook dat zij zelf kritisch moeten zijn. 

Dat theater onder het regime van de nieuwe openbaarheidsidealen ook zelf kritisch 

moet zijn, lijkt voor Lessing een bijna vanzelfsprekende eis. Expliciet of impliciet, 

telkens wordt zijn oordeel gestuurd door de vraag: is wat hier op het podium in de 

openbaarheid verschijnt iets dat van publiek belang is? 

In de bespreking van de eerste voorstelling, op 1 mei 1767, wordt de toon gezet. 

Het gaat om een tamelijk nieuwe tragedie van de Duitse auteur Johann Friedrich von 

75 D. Diderot: “Als jij je nooit tot anderen zou richten dan tot een achttienjarige straatjongen, heb je gelijk, 
mijn vriend, ga door met het schilderen van tieten en konten; maar voor geciviliseerde mensen en mij, 
men heeft je in het volle licht [mijn cursivering, FM] van de Salon gehangen, maar wij verlaten je..”.(eigen 
vertaling). « Si tu ne t’adresse jamais qu’à un polisson de dix-huit ans, tu as raison, mon ami, continue 
à faire des culs et des tétons’ mais pour les honnêtes gens et moi, om aura beau t’exposer à la grande 
lumière du Salon... » pp. 59-60.

76 Anders gezegd: wat het algemeen belang is, wat het juiste, het wenselijke, het ware is, moet zelf in die 
openbaarheid geduid worden. De nieuwe openbaarheid wordt dus ook opgevat als bron van algemeen 
welzijn. Het is de publieke opinie zelf die de levensader van de openbaarheid vormt, op voorwaarde dat 
die opinie kritisch en onafhankelijk is.
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Cronegk (1731-1758) Olint und Sophronia, gebaseerd op een tekst van de zestiende-

eeuwse dichter Torquato Tasso. Plaats van handeling: het door de kruisvaarders 

belegerde Jeruzalem. Belangrijke personages: vrome christenen, geneigd tot 

martelaarschap, en autoritaire moslims. De radicale kritiek die Lessing op dit stuk 

heeft, namelijk dat het stuk de mogelijkheid van iedere fundamenteel kritische 

reflectie op de eigen leefwereld van het publiek uitsluit, maakt Lessings schrijven 

van belang voor de moderne theaterpraktijk. Het stuk geeft volgens Lessing een 

verwrongen beeld van de Islam, de personages zijn psychologisch weinig interessant 

en bovenal: het is, om het in hedendaagse termen te zeggen, geen actueel stuk. 

Martelaren op het toneel zijn vandaag de dag zelden geloofwaardig, stelt hij, en in feite 

geldt dat voor elke christelijke tragedie. En dat de personages zich vaak door bijgeloof 

laten leiden, is historisch gezien wellicht juist, maar theater speelt zich in een hier 

en nu af en moet het actueel aanwezige publiek aanspreken. Of in de woorden van 

Lessing: ‘het moet het meest verlichte en beste publiek van zijn tijd en land voor ogen 

hebben’ (2003, p. 37).77

Kenmerk van het voorstellingsmodel is dat het altijd op een specifiek moment op een 

specifieke plaats verschijnt, voor en vóór een live-publiek en dat het in die actuele 

situatie geacht wordt met de aanwezige toeschouwers te communiceren. Daarmee 

wordt de vraag: ‘waarom wordt dit mij vertoond’ aangemoedigd. Maar bij Lessing zien 

we een sterke radicalisering van dat gegeven. Voor een onafhankelijk toneel betekent 

het immers dat er geen vooraf gegeven legitimatie voor de theatervoorstelling bestaat; 

er is geen rituele of ceremoniële context die het theater een vanzelfsprekend podium 

verschaft. Het enige dat er bestaat, is (het belang van) het podium zelf als plaats 

van actuele communicatie. Het theater dat aan hoven of op christelijke feestdagen 

werd gespeeld, was dienstbaar theater. Het ontleende, net zoals de kunsthistoricus 

Arnold Hauser dat beschreef voor de muziek, zijn bestaansrecht aan de ‘taak een 

hofgezelschap te amuseren, de vrome stemming van een godsdienstoefening te 

verdiepen of de luister van een openbare plechtigheid te verhogen.’ In het nationale, 

onafhankelijke theater van Hamburg staat het podium in een andere, zowel abstracte 

als zeer concrete context: die van de kritische openbaarheid. Abstract, omdat het 

gaat om –verlichte- idealen als ‘die Erleuchtesten und Besten seiner Zeit und seines 

Landes’. Concreet, omdat het publiek, dat zich op de een of andere manier wil 

identificeren met het getoonde, de vragen voor zichzelf kan stellen: is wat ik hier voor 

77 Lessing (2003): „Es entschuldigt den Dichter nicht, daß er Zeiten gegeben, wo ein solcher Aberglaube 
allgemein war, und bei vielen guten Eigenschaften bestehen konnte; daß es noch Länder gibt, wo er der 
frommen Einfalt nichts befremdendes haben würde. Denn er schrieb sein Trauerspiel eben so wenig für 
jene Zeiten, als er es bestimmte, in Böhmen oder Spanien gespielt zu werden. Der gute Schriftsteller, er 
sei von welcher Gattung er wollte, wenn er nicht bloß schreibet, seinen Witz, seine Gelehrsamkeit zu 
zeigen, hat immer die Erleuchtesten un Besten seiner Zeit und seines Landes in Augen, und nur was 
diesen gefallen, was diese rühren kann, würdiget er zu schreiben.“ (p. 37)
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me op het podium zie gebeuren geloofwaardig, raakt het me, geeft het mij te denken, 

word ik aangesproken? 

Eerst als bij iedere voorstelling de vraag gesteld wordt wat het publieke belang van dit 

vertonen is, is de openbaarheid ‘compleet’. Dan werkt het theater werkelijk als kritisch 

podium. En die vraag kan alleen ten volle gesteld worden als ‘externe legitimaties’ 

voor het toneel, zoals die er zijn bij het dienstbare hoofse, christelijke of commerciële 

toneel, ontbreken. Het lijkt geen toeval dat naast de al te christelijke treurspelen, ook 

de al te hoofse tragedies het podium moeten verlaten.78 In zijn 14e kritiek, die van 16 

juni 1767, schrijft hij: 

„Die Namen von Fürsten und Helden können einem Stücke Pomp und Majestät 

geben; aber zur Rührung tragen sie nichts bei. Das Unglück derjenigen, deren 

Umstände den unsrigen am nächsten kommen, muß natürlicher Weise am tiefsten 

in unsere Seele dringen; und wenn wir mit Königen Mitleiden haben, so haben wir 

es mit ihnen als Menschen, und nicht als Königen.“ (p. 93) 

In een nawoord van een hedendaagse uitgave van de Hamburgische Dramaturgie schrijft 

Klaus Berghahn (1981) over deze zin:

„Dieser heute harmlos klingende Satz war damals eine politische Invektive. 

Im Zeitalter des Absolutismus, als sich die Herrscher noch von Gottes Gnaden 

eingesetzt und weit über alle Sterbliche erhöht verstanden, war die dramaturgische 

Forderung eine politische Ungeheuerlichkeit. Den Könige ohne alle Majestät und 

das dazu gehörige Zeremoniell darzustellen war unvorstellbar.“ (p. 681)79

Niet wat een koning vertegenwoordigt verdient het toneel, maar wat hem als persoon, 

als ‘mens’ theatraal interessant maakt. Wat Habermas beschreef als de overgang van 

een representatieve openbaarheid naar een nieuwe, burgerlijke, openbaarheid waarin 

de deelnemers als privépersonen pogen tot een algemeenheid te geraken, geldt dus 

ook voor Lessings toneel: ieder personage kan in beginsel een waardige (hoofd-)rol 

op het openbare podium spelen, als hij maar poëtisch interessant is en op grond van 

zijn karakter en de wijze waarop hij op de omstandigheden reageert, in staat is de 

betrokkenheid van het actueel aanwezige publiek op te roepen. “…wozu ein Theater 

erbauet, Männer und Weiber verkleidet, Gedächtnisse gemartert, die ganze Stadt auf 

einen Plazt geladen,” vraagt Lessing zich hardop af (80e brief. 2003: bnd II pp. 400). Zijn 

antwoord laat zich als volgt samenvatten: omdat het theater de kunst is die in het 

hier en nu de vraag stelt met wie en wat wij ons identificeren en daarmee de kritische 

reflectie op wie wij zijn. 

78 ‘Ik geloof al sinds lang dat een dichter aan het Hof niets te zoeken heeft,’ schrijft hij in zijn 59e kritiek.
79 Datzelfde geldt voor christelijke tragedies. Het is wellicht goed om ons voor te stellen dat nog tot 

in diezelfde eeuw in Europa de verhoudingen precies omgekeerd lagen. Eeuwenlang toch leek het 
christendom de onwankelbare basis van waaruit wereldlijke verschijnselen als het theater werden 
beoordeeld, theater dat geregeld vanwege gebrek aan deugdzaamheid verbannen en verboden werd.  
Nu worden al te christelijke personages van het toneel gevoerd omdat zij zondigen tegen de kunst.
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Het Hamburgse theater is exemplarisch voor de verwevenheid van de drie idealen van 

openbaarheid. Met de opkomst van de moderne openbaarheid komt het fenomeen 

‘kunst’ voor het eerst in de geschiedenis in een cultuur van kritische intersubjectiviteit 

terecht. Het wordt onderdeel van een samenleving waarin vrije toegankelijkheid, 

onafhankelijke kritiek en vrij debat hoge waarden zijn. Lessing, Diderot, Mattheson, 

om maar enkelen te noemen, zijn pioniers in de kunstkritiek.80 Löwen en talloze 

kunstminnende burgers waarvan wij de namen vergeten zijn, mogen gezien worden 

als de voortrekkers van de nieuwe kunstpraktijk. 

III  DE IDEALEN VAN AUTONOMIE

Verschillende gedaanten van autonomie

Lessings Hamburgse Dramaturgie laat niet alleen de structurele verwevenheid tussen de 

openbaarheidsidealen en de kritische dimensie zien, maar legt ook een kiem bloot van 

een ander belangrijk kenmerk van de voorstellingscultuur: de autonome positie die de 

theaterkunst gaat innemen. Wat voor Lessing telt, is de kwestie van de openbaarheid 

en de theatrale werkingskracht van het theater. Alle andere legitimaties moeten van 

het toneel verdwijnen. De vraag, in eerdere tijden een ‘ongehoorde’, of een koning 

of christelijke martelaar een interessante figuur is om op een theaterpodium voor 

een actueel publiek te verschijnen, laat zien hoe belangrijk het theatrale perspectief 

wordt, zonder evenwel de openbaarheidskwesties te vergeten. Dat de theaterkunst 

zelf de wetten stelt wie op het openbare podium verschijnen mag, is een uiting 

van de nieuwe positie die het theater gaat innemen. De nieuwe theaterinstituties, 

de onafhankelijke podia, de theaterkritiek, maar ook de later in de geschiedenis 

van de voorstellingscultuur verschijnende instituties als theatergeschiedenis en 

theaterwetenschap, zetten de kunstvorm centraal. Daarmee creëren en reproduceren 

zij niet alleen de idealen van de openbaarheid, maar maken het, met het centraal 

stellen van het theater, ook mogelijk dat deze kunstvorm verschillende gedaanten van 

autonomie gaat ontwikkelen. 

Ik zal betogen dat die autonomie even wezenlijk voor de voorstellingscultuur en haar 

kritisch systeem is als het openbaarheidsideaal. Dat klinkt wellicht opmerkelijk omdat 

het toch evident lijkt dat, anders dan de openbaarheidsidealen, het ideaal van de 

autonomie niet onomstreden is geweest. Al vanaf het einde van de achttiende eeuw 

is er debat over die autonomie. Een debat dat nog altijd voortgaat en dat grofweg 

te verdelen valt in twee kampen. Er is de partij die meent dat kunst enkel waarlijk 

80 Johann Mattheson (Hamburg 1681-1764) was naast componist ook muziekcriticus en publiceerde het 
eerste Duitse muziektijdschrift: Der musikalische Patriot, kort nadat voor het eerst in Hamburg (in 1722) 
openbare muziekconcerten in het leven waren geroepen.
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kritisch kan zijn als deze autonoom is, omdat kunst op deze wijze een eigen en uniek 

geluid kan laten horen. En er is de partij die meent dat de autonomie de oorzaak is 

van het in zichzelf gekeerde, geïsoleerde karakter van de kunst, en dat het ideaal 

van autonomie moet worden losgelaten als de kunst van kritische invloed wil zijn.81 

Maar ingewikkeld is dat onder de term ‘autonomie’ een breed scala aan posities kan 

vallen. Daarom wil ik een voorstel doen om de term onder te verdelen in verschillende 

gedaanten van autonomie. Dan zal naar ik verwacht ook duidelijk worden waarom 

ik staande wil houden dat de idealen van autonomie sterk bepalend zijn voor de 

voorstellingscultuur. Althans, twee van die idealen. 

In zijn artikel Dismantling the Frame: Site-Specific Art and Aesthetic Autonomy (2009) stelt 

Jason Gaiger voor om een onderscheid te maken tussen sociale en esthetische autonomie. 

Onder sociale autonomie verstaat hij de kunst als een praktijk die verschilt van 

andere domeinen, zoals moraal en wetenschap en ook commercie. De praktijk 

‘moderne kunst’ heeft immers eigen instituties, een eigen ‘intern’ discours, een eigen 

geschiedenis waartoe de deelnemers zich verhouden, en vormt daarmee als het ware 

een eigen speelveld waarbinnen de verschillende pionnen en zetten zin hebben. 

Onder esthetische autonomie verstaat hij de claim dat kunstwerken een intrinsieke 

waarde hebben en zich nooit volledig laten definiëren door enig doel of nut. 

Kunstwerken kennen, om Immanuel Kant te parafraseren, ‘een doelmatigheid zonder 

doel’. Een autonoom kunstwerk is daarmee geen instrument van moraal of politiek, 

noch een bron van kennis. Gaiger (2009) stelt dat beide vormen van autonomie 

historisch verweven zijn, maar dat het ook mogelijk en wenselijk is een onderscheid 

tussen beide te maken. 

“Although the two are historically intertwined, it is possible to acknowledge 

the social and economic differentiation of art without accepting the stronger, 

normative view that the value of art lies in its independence from any practical 

purpose.” (p. 52)

Ik deel Gaigers onderscheid, maar zou er nog een derde vorm van autonomie aan 

toe willen voegen, die ik de autonomie van de enscenering noem. Eveneens historisch 

verweven met de andere twee, maar toch ook als een bijzondere verschijningsvorm 

te omschrijven. Binnen deze gedaante van autonomie claimt de voorstelling niet per 

se zonder enig doel te zijn of een wereld buiten de moraal of politiek, maar wel een 

eigen onaantastbare wereld te vormen. Onaantastbaar in die zin, dat het niet door de 

81 Zo signaleert Jean Rancière dat reeds vanaf het einde van de achttiende eeuw het spanningsveld 
ontstaat tussen twee vormen van ‘politiek van de esthetiek’: die van het ‘tot leven worden van de kunst’ 
(le devenir vie de l’art) en die van een vorm van weerstand (la forme résistante). In de eerste vorm heeft de 
esthetische ervaring de neiging om op te lossen in andere vormen van leven om zo zijn politieke kracht 
werkzaam te laten zijn. In de tweede vorm wordt het politieke potentieel van de esthetische ervaring 
juist gezocht in de scheiding tussen kunst en leven. Zie voor een uitgebreidere bespreking hoofdstuk 
VIII. 
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waarnemers naar eigen goeddunken toe- of aangepast kan worden, maar als het ware 

zelf de wetten oplegt hoe het wil worden waargenomen. 

Sociale Autonomie

Dat theater een eigen praktijk wordt, is goed zichtbaar in de Hamburgse onderneming. 

Het aanbod van voorstellingen zal daar niet langer bepaald worden door wat politieke 

en geestelijke leiders interessant vinden, noch door wat goed in de markt zou kunnen 

liggen. Dit is het aspect van de onafhankelijkheid die in de openbaarheidsidealen 

zo belangrijk geacht wordt. Openbaarheidsidealen die in de kunsten enkel kunnen 

bestaan omdat kunst als zodanig belangrijk gevonden wordt. Grote groepen mensen 

gaan op specifieke tijden in speciale gebouwen van kunst genieten. Omdat zij kunst 

als iets uitzonderlijks zien. Als iets zeldzaams of op zijn minst toch onalledaags. Zeker, 

het is heel goed mogelijk dat de eerste bezoekers het Louvre bezochten om toch vooral 

te zien met welke voorwerpen de verdwenen koningen zich omringd hadden, zoals 

sommige mensen vandaag de dag wel de woon- of werkkamer van een beroemdheid 

zouden willen bezoeken. Maar ook het Louvre wordt steeds meer een kunstmuseum, 

ontdaan van vorstelijke echo’s, waar mensen naartoe gaan om Titiaan en de Nikè te 

zien. Zoals mensen naar het Hamburgs theater zullen zijn gegaan om de opvoering 

van een stuk van Von Cronegk bij te wonen, en niet om te zien waaraan twaalf van 

hun medeburgers hun geld hebben uitgegeven.82

En de eigen instituties waarmee het theater zich zal omringen, zoals de 

theaterkritiek, gaan min of gelijk op met dat verlangen. Zij beantwoorden, bevestigen 

en versterken de behoefte van mensen om zich op theaterkunst te concentreren. Ook 

zij bakenen de theaterkunst af van andere activiteiten, waardoor deze nog meer tot 

een eigen praktijk gemaakt wordt. Critici als Lessing beschrijven eerst en vooral de 

kwaliteit van de voorstelling en niet de eventuele politieke of economische bronnen 

of oorzaken, tenzij die relevant gemaakt zijn door de voorstelling zelf. Zij plaatsen 

het stuk in een theaterhistorische context of geven uitleg over de verschillende 

opvattingen en theaterbegrippen die in de loop van de tijd ontwikkeld zijn. Is die 

traditie eenmaal opgebouwd, dan kunnen en zullen critici de voorstelling vergelijken 

met eerdere opvoeringen. Theaterkritiek gaat op de kunstpagina’s van kranten 

en tijdschriften verschijnen of in speciale op theatergerichte bladen en zal ook 

daarmee voor een afbakening zorgen ten opzichte van andere praktijken. Mensen als 

Lessing bevestigen en versterken dus wat er in feite al in het nieuwe theater aan het 

plaatsvinden is: er zijn mensen die eerst en vooral voor de kunst komen. Niet voor 

preken, politieke propaganda, productpresentaties of particuliere feesten. En omdat 

dit publiek daar noch als lid van een specifiek lichaam (zoals een kerk of bedrijf) noch 

82 Het lied van D. C. Lewis Mijn gebed, met de befaamde zin: ‘Ik kom alleen maar, Heer, voor de muziek’, 
drukt dit mooi uit. In de concertzaal is die verontschuldiging overbodig.
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als gast aanwezig is (zoals men dat op een bijeenkomst in het huis van een vorst, 

een miljonair of geestelijke kan zijn) zal de waarneming en omgang veranderen. De 

bezoeker kan zich geheel en al concentreren op kunst.83 Hij komt in een ruimte en ziet 

voor zich een wereld die eigen regels kent. Terwijl hij mag verwachten dat hetgeen hij 

te zien krijgt, iets van algemeen belang krijgt. Hij is hier niet voor de privésmaak van 

de schouwburgdirectie, en het zijn niet de particuliere belangen van de performers 

die op het podium zichtbaar moeten worden.84 De bezoeker heeft daarmee alle recht 

om zodra hij ‘het theater’ binnenstapt kritisch te zijn. Het onafhankelijke podium 

moet garant staan voor de kwaliteit van de voorstelling, de criticus zal de bezoeker 

begeleiden in zijn kritisch oordeel. 

De sociale autonomie is een dominant gegeven in de voorstellingscultuur. Niet alleen 

in het theater, maar ook in de andere kunstvormen, en niet alleen in de negentiende, 

maar ook in de twintigste-eeuwse kunsten, zoals film, jazz- en popmuziek. Ook 

die krijgen eigen onafhankelijke podia, eigen rubrieken in de kunstbijlagen, eigen 

onderwijsinstituten. 

Die dominante aanwezigheid van de sociale autonomie betekent niet dat er 

de afgelopen twee eeuwen geen verzet tegen was. Met name in het Interbellum 

was er kritiek op deze institutionalisering van de kunst die ervoor zou zorgen dat 

kunst in feite van ‘het volle leven’ afgesloten zou worden. Kunst zou de straat op 

moeten, zo stelde de Historische Avant-garde. Poëzie zou niet geschreven, gelezen en 

gerecenseerd moeten worden, maar gepraktiseerd in het dagelijks leven. Het antwoord 

van de kunstinstituties was krachtiger: de werken van deze kritische avant-gardes 

werden alsnog opgenomen in de musea, in de kunstgeschiedenis en vele andere 

instituties die de sociale autonomie hielpen te bevorderen.85 

En in een groot aantal gevallen bewaken die instituties de sociale autonomie 

vandaag de dag nog steeds. In onze huidige theaters treft men weleens de namen van 

sponsoren aan en er is meestal een foyer, maar deze mogen slechts een bescheiden 

rol spelen. En als er al sprake is van enige merchandising betreft dat meestal de 

verkoop van tekstboekjes van de voorstelling van die avond. Belangrijk bij dergelijke 

‘randactiviteiten’ is de scheiding der werelden: koffie, wijn, sponsoring, kaartverkoop, 

83 Ik zal om die reden het sociaal autonome theater ook wel kunsttheater noemen.
84 Een voorbeeld uit de beeldende kunst illustreert dit. Oktober 2017 trad de directeur van het Stedelijk 

Museum van Amsterdam af omdat in de openbaarheid was gekomen dat zij naast die functie een 
eigen kunstadviesbureau had. Alleen al vanwege de schijn van belangenverstrengeling moest zij het 
directeurschap opgeven.

85 Peter Bürger (1974) bespreekt in zijn Theorie der Avantgarde hoe de Historische Avant-garde de 
kunstinstituties (‘het Instituut Kunst’ zoals Bürger het noemt) bekritiseerde als instellingen die de 
kunst afzonderden van ‘de levenspraxis’. Hij beschrijft ook hoe het Instituut Kunst die kritiek overleeft, 
door de kritiek in te lijven en als kunstwerken op te nemen als onderdeel van de canon. De avant-garde 
kritiek lijkt in het theater minder gecanoniseerd dan de beeldende kunst, mede omdat die avant-garde 
geen werken maar gebeurtenissen, heeft geproduceerd, die lastig ‘gemusealiseerd’ en gecanoniseerd 
kunnen worden. Zie voor een boeiende beschrijving: Gunther Berghaus (2005) Theatre, performance and 
the Historical Avant-garde.
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het vindt buiten de zaal plaats, buiten het domein in het theater waar het allemaal 

om draait: de voorstelling. Uiteraard speelt geld, zoals de hoogte van de uitkoopsom 

en de verwachte recette van een voorstelling, voor theaters een rol. Maar deze 

theaters lopen daar niet mee te koop. En als een actuele voorstelling in de ogen 

van kenners in de theaterwereld echt belangrijk is, zal men de voorstelling graag in 

huis willen hebben ondanks eventuele financiële risico’s. En hoewel theaterpodia 

soms een politieke signatuur kunnen hebben en daarmee ook een voorkeur voor 

bepaalde voorstellingen, zullen zij die voorstellingen als goede, belangrijke, actuele of 

spraakmakende voorstellingen presenteren en niet als geslaagde voorbeelden van hun 

politieke beginselen.86 

Natuurlijk staat de kunstvorm theater in de wereld van wetten en praktische 

bezwaren. Maar onder het ideaal van de sociale autonomie verschijnt het theater 

aan het publiek als iets dat daaraan ontstegen is. Rudi Laermans (2009) maakt in het 

artikel Artistic autonomy as value and practice op heldere wijze inzichtelijk dat in de 

moderne kunstpraktijk performances doorgaans als autonome werken gepresenteerd 

en beoordeeld worden door als het ware van het werkproces en de omstandigheden 

waarin het werk tot stand komt en verschijnt, te abstraheren. Er is, zo stelt hij, een 

dubbel discours over moderne kunst waarin het werk (het schilderij, de opvoering 

e.d.) op een geheel andere wijze benaderd wordt dan het proces van maken en laten 

verschijnen van dat werk. 

“For the members of an art world routinely presuppose that a work or art is an 

autonomous reality that should be valued and discussed as such – read: as a 

genuine instance of, for example, contemporary dance that is produced within 

the wider framework of art. (…..) The discourse that one hears within an art world 

on the making and mediation [mijn cursiveringen, FM] of art works, and thus also on 

artists and art distributors, sounds quite different. It acknowledges the partial 

heteronomy of art makers and mediators, their dependency on various sort of 

material constraints, of subsidies and market opportunities, of public success and 

critical recognition, and so on.” (p. 127)87

Ook de huidige theaterkritiek, die vaak niet alleen een oordeel geeft over de 

voorstelling maar deze ook poogt te duiden en te situeren, benadert voorstellingen in 

86 In feite wordt hier een subtiel maar wezenlijk verschil tussen esthetische en sociale autonomie 
zichtbaar. Vanuit het ideaal van de esthetische autonomie is de nadruk op politieke aspecten van de 
voorstelling uit den boze. Vanuit het ideaal van de sociale autonomie is die politiek toegestaan, mits het 
primaat ligt bij de theatrale werking en kwaliteit en niet bij een politiek programma of partijbeginsel. 
De keuze of theater politiek gericht moet zijn en zo ja welke politieke kleur die gerichtheid heeft, wordt 
in de theaterwereld bepaald en niet in de politiek.

87 Laermans, R. (2009) in: Gielen, P., De Bruyne, P. (red.): Being an artist in postfordist times. Ter illustratie 
voert Laermans een hypothetische situatie op: stel je zegt tegen een choreografe dat je vindt dat haar 
voorstelling een heldere structuur ontbeert, en dat zij antwoordt: ‘ja je hebt gelijk, maar ik had te 
weinig geld om de dansers langer te betalen om het stuk meer uit te diepen’. Het is niet de bedoeling 
dat een dergelijk antwoord gegeven wordt.
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de regel vanuit theatrale criteria en niet als producten van ‘externe omstandigheden’. 

Terwijl een sportcommentator kan zeggen dat het knap is dat een tweededivisieclub 

zo lang standhoudt tegen de nummer één van de eredivisie, en terwijl een 

autojournalist kan schrijven dat dit of dat type best een aardige auto is voor zo weinig 

geld, is er in de theaterkritiek meestal geen sprake van dat voorstellingen op andere 

criteria dan die van theatrale esthetiek en zeggingskracht beoordeeld worden. In het 

kritisch systeem van de voorstellingscultuur fungeren instituties als theaterzalen en 

critici, in hun presentatie en in de beoordeling, vanuit het eerdergenoemde ideaal 

van de onafhankelijke rechter. Of misschien beter gezegd: vanuit het belang van een 

zelfstandig opererende theaterwereld. Beide bemiddelende instituties steunen elkaar 

nog altijd in de constructie van de theatervoorstelling als een sociaal autonome 

realiteit. 

Esthetische autonomie

Löwens initiatieven en Lessings kritieken laten ook goed zien dat er een verschil is 

tussen sociale en esthetische autonomie. In de sociale autonomie verschijnt de kunst 

als een eigen praktijk met een eigen discours, waarin termen als ethiek en kennis 

zeker niet ongewoon hoeven te zijn, maar het vertoog uiteindelijk gecentreerd is 

rond de vraag of het onderwerp artistiek relevant is.88 In Hamburg wordt het theater 

onafhankelijk en omringd door een eigen theaterdiscours, maar dit theater wil vooral 

een maatschappelijk podium zijn voor reflectie, nieuwe inzichten, ethisch debat. En 

juist vanuit wat we nu de ‘sociale autonomie’ noemen, kan die functie, zo gelooft men, 

optimaal tot zijn recht komen. 

Eerst zo een dertig jaar later zien we dat er binnen de theaterwereld ook 

opvattingen komen die een esthetische autonomie bepleiten. Het vroegste signaal 

wordt opnieuw in Duitsland gegeven, vanuit Weimar, waar Goethe en Schiller een 

nieuw ‘nationaal theater’ willen vestigen. De Hamburgse onderneming was al lange 

tijd ter ziele, te vroeg geboren ongetwijfeld, want het publiek dat zo belangrijk was 

voor dit nieuwe theater liet het afweten, blijkbaar te weinig geïnteresseerd in de 

vernieuwingen van de toneelkunst.89 In de nieuwe poging staan echter niet de stad 

en de burgers centraal, maar een poëtische ideaalwereld die juist afstand houdt van 

actuele kwesties.90 Geïnspireerd door de esthetica van Kant, waarin de esthetische 

88 De grenzen tussen criteria van ethiek, kennis en artisticiteit zijn zeker niet scherp en telkens een 
kwestie van debat. Maar dat debat wordt eerst en vooral in de kunstwereld zelf gevoerd. Zie ook noot 86 
van dit hoofdstuk.

89 Lessings laatste brief in zijn functie als criticus, 19 april 1768, was bitter geweest. ‘Wat heeft het publiek 
gedaan opdat er iets bijzonders in de Duitse theatercultuur gebeuren ging? Niets.’ „Wenn das Publikum 
fragt; was ist denn nun geschehen? und mit einem höhnischen Nichts sich selbst antwortet: so frage 
ich wiederum; und was hat denn das Publikum getan, damit etwas geschehen könnte? Auch nichts.“ 
(2003, dl II, p. 497)

90 “For them,” zo schrijft de theaterhistoricus Oscar Brockett, “the formal conventions of Greek tragedy 
served merely as devices to ‘distance’ the spectators from the play’s events so that they might perceive 
the ideal patterns behind everyday reality.” Brocket, O.: History of the Theatre, (1991, p. 361).
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ervaring ‘het vrije spel van de kenvermogens’ wordt genoemd, ontwerpt Friedrich 

Schiller een theorie waarin het esthetische een utopische ruimte wordt die hij 

polemisch afzet tegen de moderne samenleving. Voor Schiller biedt het esthetische 

vermogen een fundamenteel tegenwicht ten opzichte van het nuttigheids- en 

beheersings-denken dat in zijn ogen, en in die van veel van zijn intellectuele en 

artistieke tijdgenoten, de moderne cultuur is gaan domineren. Juist de ultieme 

nutteloosheid en onbepaaldheid van de puur op schoonheid gerichte kunst maakt 

die kunst daarmee tot een, per definitie, kritische instantie. Zolang zij als wezenlijk 

‘Andere, utopische wereld’ kan verschijnen, zolang kan zij haar kritische en daarmee 

maatschappelijke dimensie behouden.91 In deze vorm van autonomie wordt er een 

stap teruggenomen uit de openbaarheid. Een stap waarmee de actualiteit en het 

onmiddellijke debat op afstand worden gehouden om optimale ruimte te geven aan 

de esthetische vermogens van de kunstenaar. Schiller (1994) in zijn 9e brief over De 

esthetische opvoeding: 

“Hoe beschermt de kunstenaar zich echter tegen de verdorvenheid van zijn tijd 

die hem aan alle kanten omringt? Hij doet dit door het oordeel van zijn tijd te 

verachten. (...) De kunstenaar moet ernaar streven het ideaal te ontwikkelen vanuit 

het samengaan van het mogelijke en het noodzakelijke. Hij moet dit uitdrukken in 

illusie en waarheid, in het spel van zijn fantasie en in de ernst van zijn daden, in 

alle zintuiglijke en geestelijke vormen en hij moet dit zwijgend in de oneindige tijd 

werpen.” (p. 62) 

Een van iedere maatschappelijke referentie ontklede esthetische vorm staat dus 

centraal, omdat precies daar de kritische potentie gezocht wordt.92 Zo voert Schiller in 

zijn stuk Die Braut von Messina uit 1803 het klassieke koor weer op, dat al eeuwen, zelfs 

door het Frans Classicisme, van het toneel verbannen was omdat het als onnatuurlijk 

werd ervaren en omdat het de dramatische handeling onderbrak. Interessant is de 

legitimatie die Schiller in zijn voorwoord voor die terugkeer geeft. Schiller (1803) 

erkent de dramatische ingewikkeldheden van het gebruik van een koor en stelt maar 

al te goed te weten dat de theaterpraktijk van zijn tijd in feite niet met dit fenomeen 

weet om te gaan omdat de scholing erin en de vaardigheden ervoor ontbreken. Maar, 

zo stelt hij, hij schrijft niet voor het werkelijke, maar voor het mogelijke podium. 

91 Het is deze ogenschijnlijke paradox die Theodor Adorno bijna twee eeuwen na Schiller in 
zijn onvoltooide Ästhetische Theorie als volgt verwoordt: „Vielmehr wird sie [de kunst, FM] zum 
Gesellschaflichten durch ihre Gegenposition zur Gesellschaft, und jene Position bezieht sich erst als 
autonome. Indem die sich als Eigenes in sich kristallisiert, anstatt bestehenden gesellschaftlichen 
Normen zu willfahren und als ‘gesellschaftlich nützlich’ sich zu qualifizieren, kritisiert sie die 
Gesellschaft, durch ihr bloßes Dasein...“ (1973, p. 335)

92 Of zoals Willi Jasper in zijn studie Lessing (2001) zegt: „Mit ihrem Projekt ‚Deutsches Theater‘ wollten 
die Weimarer Dioskuren [Schiller en Goethe, FM] eine Kunstform zur nationalen Norm erheben, die sich 
gegen die Entfremdung des Lebens richtete und die Hoffnung trug, das Schöne vor dem hässlichen 
Gesellschaftlichen, in dem alle Entfremdung staatfindet, immunisieren zu können.“(p. 299)
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„…der zufällige Mangel an Hilfsmitteln darf die schaffende Einbildungskraft des 

Dichters nicht beschränken. Das Würdigste setzt er sich zum Ziel, einem Ideale 

strebt er nach, die ausübende Kunst mag sich nach den Umständen bequemen.“ 

(p. 1)

Het is in de verbeelding van dit Ideale waar de kritische en utopische kracht van de 

esthetische autonomie ligt. 

Het ideaal van de esthetische autonomie heeft de afgelopen twee eeuwen in 

bijvoorbeeld de literatuur en beeldende kunst zeker een rol gespeeld. Stromingen als 

de Romantiek, het Estheticisme en het Modernisme vertonen op zijn minst duidelijk 

trekken van dit ideaal. Maar in de theaterpraktijk heeft het nauwelijks gespeeld.93 

Voor een deel komt dat wellicht door praktische omstandigheden van het theater, 

een kwestie die zich reeds bij Schiller toont. Theater moet, om als theater te kunnen 

bestaan, opgevoerd worden. Theater is een materiële kunstvorm van het hier en nu. 

Het mogelijke podium bestaat er niet, evenmin als de oneindige tijd. Anders dan werken 

van de literatuur of de beeldende kunst kan theater niet hopen op een erkenning in 

de toekomst. Het ‘hier en nu’ is tegelijk het ‘nu of nooit’. De voorstelling die vandaag 

op die en die plek niet communiceert, is een gebeuren dat niet op herziening van dat 

gegeven hopen mag. Mogelijk heeft ook de telkens in de moderne theatergeschiedenis 

terugkerende idealisering van het Attische theater als hét voorbeeld waarin 

theater van maatschappelijk belang was, omdat het als podium zou fungeren van 

gemeenschappelijke reflectie op ethiek en politiek, eraan bijgedragen dat het ideaal 

van de esthetische autonomie niet echt dominant is geworden. Hoe het ook zij, alleen 

al uit het feit dat het drama, zoals Lehmann stelde, ook in het moderne theater zo 

lang een dominante rol heeft gekend, kan men opmaken dat morele kwesties en de 

identificatie van de bezoeker met de rond die kwesties worstelende karakters, eerder 

een gangbare dan uitzonderlijke praktijk was. 

En toch, terwijl het in de praktijk van het theater een geringe rol speelde, zoemt het 

ideaal van de esthetische autonomie in met name debatten over theater vaak op 

de achtergrond mee. Als een geluid dat zelden concreet wordt, maar toch de toon 

kan bepalen. Want discussies over ‘de autonomie van het theater’ lijken vaak over 

deze specifieke gedaante van autonomie te gaan. Zoals de kritiek dat autonomie van 

het theater leidt tot een apolitieke of amorele houding. Of de kritiek dat autonome 

kunstenaars niet geïnteresseerd zouden zijn in het oordeel van het publiek.94 

93 Het Estheticisme heeft wel enige invloed op het theater gehad, zoals bij de schrijvers Oscar Wilde en 
Hugo von Hofmannsthal, welke laatste met werken als Der Tor und der Tot toch vooral een criticus van 
de verabsolutering van het esthetische lijkt.

94 Hans Georg Gadamer (1900-2002) spreekt in zijn studie Waarheid en Methode (2014) van een ‘esthetische 
onderscheiding’ die met Schiller begint. In deze onderscheiding wordt het kunstwerk geabstraheerd 
van alles waarin het is geworteld, zoals van functie en inhoudelijke betekenis. (2014, p. 91) In zijn 
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Terwijl omgekeerd theatermakers zich, wanneer er in de publieke opinie morele of 

politieke bezwaren tegen hun voorstellingen worden ingebracht, zich op die vorm 

van autonomie kunnen beroepen.95 De conceptuele verwarring is ook wel enigszins 

begrijpelijk. Want terwijl het theater van Lessing en dat van Schiller naar mijn oordeel 

scherp de verschillen tussen de twee vormen van autonomie laten zien, zijn de twee 

inderdaad historisch, maar vooral systematisch met elkaar verweven. De sociale 

autonomie, waar kunst een aparte activiteit wordt en zich omringd weet door een 

eigen kunstdiscours, kan tenderen naar een vorm van esthetische autonomie en 

sluit dit in ieder geval niet uit. In het theaterdiscours in de traditie van Hamburg zijn 

kwesties van ethiek en kennis wel degelijk van belang in het uiteindelijke oordeel 

over de voorstelling. Sterker nog, kwesties van ethiek en inzicht zijn onlosmakelijk 

met het oordeel over theatraliteit verbonden en vaak is het, zoals we in de kritieken 

van Lessing zagen, niet eens duidelijk wat het onderscheid tussen die verschillende 

benaderingswijzen precies is. Toch zal in de situatie van de sociale autonomie het 

artistieke oordeel het finale oordeel zijn.96 Aanhangers van de esthetische autonomie 

hebben een veel groter vertrouwen in het scherpe onderscheid dat gemaakt kan 

worden tussen het ‘goede, ware en schone’, en bepleiten een exclusieve esthetiek. 

Het moge ook duidelijk zijn dat het ideaal van de esthetische autonomie pas opgeld 

kan doen wanneer de sociale autonomie min of meer gerealiseerd is. Voor een 

kunstpraktijk in een rituele of politieke context, zoals in de kerk- en hofcultuur, zou 

het idee van een esthetisch absolutisme ondenkbaar zijn geweest. 

commentaar op Gadamer vat Kai Hammermeister (2005) dit mooi samen: “Kortom: in de esthetische 
onderscheiding verliest het kunstwerk zijn wereld.” (p. 47)

95 Zo vertoonde het recente protest tegen de forse bezuinigingen op de kunsten (een protest dat onder 
andere uitmondde in ‘De Mars der Beschaving’ van 2011) Schilleriaanse trekken. Onder de banier van 
het gedicht nutteloze noodzaak van (theater)schrijver en acteur Ramsy Nasr, werd kunst, omdàt het kunst 
is, als kritisch benoemd, en omdat het zonder nut is, zou het van belang zijn voor onze maatschappij en 
beschaving. Lessing zou daar tegenin brengen dat theater pas kritisch is als het een kritisch artistiek en 
ethisch debat bewerkstelligt en dat een voorstelling de claim van algemeen belang eerst waarmaakt als 
het aan dat debat bijdraagt. 

96 Twee eenvoudige voorbeelden. Een voorstelling die in de ogen van critici, programmeurs of 
theaterdocenten ethisch juist is en kennis verschaft, kan een voorspelbare ontwikkeling hebben, een 
eenduidige tekst, een onhandige mis en scene, en daardoor ‘theatraal oninteressant’ zijn. En dat laatste 
zal de doorslag geven in de negatieve waardering die zij ervoor zullen opbrengen. Een voorstelling kan 
een inktzwart wereldbeeld schetsen, een radicaal pessimisme verbeelden op een theatraal virtuoze 
wijze. Zijn eigen optimistische levensinstelling zal de recensent er doorgaans niet van weerhouden om 
een positieve kritiek te schrijven. In mijn schets van een dag aan de Toneelacademie van Maastricht 
(Hoofdstuk I) hoop ik te hebben laten zien hoe de grote verscheidenheid aan theatrale uitingsvormen 
ook een grote diversiteit aan wereld- en mensbeelden bevatte. Een utopische monoloog zal op zo 
een dag even precies beoordeeld moeten worden als een zwartgallige voorstelling, en het is zeer wel 
mogelijk dat beide door dezelfde docenten even enthousiast ontvangen worden. Dat is tevens iets 
dat de Duitse socioloog Gerhard Schulze opviel toen hij onderzoek deed naar de smaakpreferenties 
onder hoogopgeleide mannen en vrouwen van middelbare leeftijd en ouder. Schulze (2005) constateert 
een ogenschijnlijk groot gemak waarmee dit milieu kunstwerken met ‘contraire levensfilosofische 
boodschappen’ kan waarderen. Er is hier sprake, stelt hij van een „Potpourri von Optimismus und 
Pessimismus (..) von Verklärung und Demaskierung, von Utopie und Weltzertrümmerung. (…) Aus 
des gegensätzlichen Botschaften, die von der Urhebern in die Werke hineingelegt wurden, holen ihre 
Betrachter in der Gegenwart etwas Einheitliches heraus.“ (p. 147) Het gaat, zo constateert Schulze, dit 
milieu veel meer om waarden als de kwaliteit van interpretatie, om de authenticiteit of originaliteit. 
„Am Schönen wie am Häßlichen, am Positiven wie am Negativen begeistert man sich in gleichermaßen, 
wenn es gut gemacht is.“ (p. 150)



 HET KRITISCH SYSTEEM IN DE VOORSTELLINGSCULTUUR | 81 

Autonomie van de enscenering

Evenals de sociale autonomie is de autonomie van de enscenering een belangrijk 

ideaal in de voorstellingscultuur. En ook deze vorm is historisch en systematisch 

met de sociale autonomie verweven, maar is toch daarvan te onderscheiden en 

heeft een eigen kritische werkingskracht. Dat wat de sociale autonomie tot de 

dominante praktijk van de voorstellingscultuur zal maken, de door grote groepen 

ervaren bijzonderheid van het fenomeen kunst, het feit dat theater als een eigen 

activiteit of sfeer wordt opgevat en gepraktiseerd, en de nieuwe instituties die de 

theaterkunst centraal stellen, dat alles zal ook bijdragen aan een nieuwe omgangs- en 

waarnemingswijze binnen de theaterontmoeting zelf. 

Terwijl de theaterkunst een eigen praktijk wordt, zal de voorstelling zelf als 

een eigenstandige wereld opgevat worden, als een vertoning die zelf zijn eigen regels 

van waarneming en gedrag bepalen zal. Wat er in de theaterzaal gebeurt, zal sterker 

geregisseerd gaan worden. Alle individuele elementen die op het podium verschijnen, 

zullen dienstbaar worden aan een artistiek totaalconcept van de enscenering 

(zo worden de acteurs meer ensemblespelers, zullen het toneelbeeld, attributen, 

kostuums en eventuele muziek dienende elementen worden in dit concept). En 

tegelijk zullen alle onvoorspelbare invloeden van buiten dat podium (van het publiek, 

theaterpersoneel of van buiten ‘de zaal’) zoveel mogelijk geweerd worden. 

Zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben, stuurt het model van de voorstelling’ 

zelf al de interpretatie van wat er deel vanuit maakt en wat niet. Het voorbeeld van 

de voorstelling op de markt liet echter ook zien dat het ‘tot een voorstelling maken 

van een gebeurtenis’ een vrij open karakter kan hebben. Waarnemers kunnen zelf 

min of meer bepalen wat tot de voorstelling gerekend wordt en wat niet, hoe men 

zich ten opzichte van de voorstelling positioneert, of men blijft staan of verder gaat, 

of men de vrouw iets toeroept of niet. En het is zelfs relatief eenvoudig om de rol 

van toeschouwer te verlaten en zelf deel te nemen in de voorstelling. In het ideaal 

van de autonomie van de enscenering zijn de waarneming en het gedrag veel meer 

gestuurd en bepaalt een geheel van artistieke criteria en ambities de wijze waarop de 

voorstelling verschijnt. Of anders gezegd: niet de individuele aanwezigen, performers 

of mensen uit het publiek, maar de enscenering zelf ‘neemt de regie in handen’ over 

de waarnemings- en omgangwijze.97

97 We zouden het ook anders kunnen zeggen: zoals de esthetische autonomie is op te vatten als een 
radicalisering van de sociale autonomie die het theater als een eigen praktijk opvat (een radicalisering 
waarin de esthetische eigenschappen van kunst van andere eigenschappen wordt afgezonderd en als 
de enige legitieme worden opgevat) zo zou men de autonomie van de enscenering kunnen opvatten 
als een radicalisering van het voorstellingsmodel binnen de gegeven sociale autonomie. Hier wordt 
het de voorstelling zelf die de regels van het spel bepaalt. De opvoering verschijnt als een afgerond 
geheel, als iets dat niet door de bezoekers van meerdere kanten bekeken kan worden, dat niet 
onderbroken mag worden om een onheldere passage toe te lichten of nog eens over te doen, waarin 
de ontstaansgeschiedenis, de keuzen die gemaakt zijn, de inspanningen die zijn verricht zelden voor 
het voetlicht komen, waarin toelichting of verantwoording voor of na, maar niet tijdens de voorstelling 
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De tendens om kunst als een min of meer onaantastbaar, voor zichzelf sprekend 

werk op te vatten, een eigen eenheid afgescheiden van andere stimuli, is iets dat in 

de voorstellingscultuur bij meerdere kunstdisciplines zichtbaar is. In de beeldende 

kunst zijn werken vaak op neutrale wanden van musea en galeries tentoongesteld, 

met voldoende afstand van elkaar om de kijker een optimale concentratie op één 

werk te kunnen garanderen. Verklarende teksten werden meestal beperkt tot de 

naam van de maker en een eventuele titel van het werk. De opvoeringspraktijk van 

de klassieke muziek kende de tendens om vooral de partituur als hoogste autoriteit 

op te vatten en de juiste opvoering daarvan als ultiem doel te stellen. Improvisaties, 

aanpassing van de muziek aan tijd, plaats of publiek, ja zelfs het gebruik van nieuwere 

instrumenten, wordt dan gezien als afbreuk aan het muzikale werk. In theorieën over 

dit centraal stellen van het geïsoleerde, onaanraakbare werk worden vaak begrippen 

gebruikt als ‘werkkarakter’, ‘werkesthetica’ en ‘autonomie van het werk’. Een begrip 

als ‘werk’ is echter een inadequate categorie voor het theater, waar heden ten dage 

eerder gesproken wordt in termen van performativiteit of gebeurtenis (Ereignis, event). 

Een theatervoorstelling is nooit, zoals een schilderij of sculptuur dat wel kan worden, 

een onaantastbaar werk; het is in de eerste plaats een gebeuren waarin het publiek ter 

plekke een rol speelt. Toch wil ik stellen dat er in het moderne theater een soortgelijke 

ontwikkeling als in andere kunsten heeft plaatsgevonden. Een proces dat gestuurd 

is door eenzelfde soort ideaal als dat van het autonome werk. Een proces waarin het 

live-karakter en daarmee dus ook de publieksreacties tijdens de voorstelling niet 

genegeerd werden, maar deze eerst en vooral op de voorstelling zelf gericht werden. 

Om deze stelling inzichtelijk te maken, wil ik eerst terug naar de tijd van Lessing, 

waarin de eerste tekenen van dit autonomie ideaal merkbaar worden. 

In de laatste helft van de achttiende eeuw vindt een aantal voorvallen in de podium-

kunsten plaats die erop wijzen dat delen van het publiek zich veel meer op de 

gebeurtenissen op het podium concentreren en zo min mogelijk door allerlei prikkels 

rondom afgeleid willen worden. Lessing is als toneelschrijver beroemd geworden met 

het stuk Miss Sara Sampson dat in juni 1755 in Frankfurt an der Oder zijn première 

beleefde. Tijdens die voorstelling had het publiek gedurende drie en een half uur 

‘stil als beelden gezeten,’ zo schrijft een getuige, ‘en geweend’ (Jasper, 2001, p. 70). De 

schrijver en uitgever Christoph Friedrich Nicolai, vriend van Lessing, noteert dat hij 

door de krachtige emotie die hij voelde niet eens huilen kón. Het doet denken aan 

wat er bijna twee decennia later in de Parijse Opera zal gebeuren. Willibald Gluck 

presenteert daar zijn Iphigéni en Aulide en zijn pas bewerkte Orphée et Eurydice (1774). 

Ook hier is sprake van een sensatie. Een die zich niet uit in gejoel of gejuich, maar 

plaatsvinden. In het autonoom stellen van de opvoering als gegeven, eigen wereld worden dus allerlei 
activiteiten uitgesloten die we wel ‘kunstgericht’ zouden kunnen noemen, maar die de presentie van 
een ‘eigenstandige wereld’ zouden aantasten.
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in roerloze luisteraars die in tranen zijn. Het voor die tijd opmerkelijke is dat het 

gedurende langere tijd stil is in de zaal en dat een groot deel van de toeschouwers 

zich op het podium concentreert. Het is van belang om ons te realiseren dat deze 

concentratie en stilte niet afgedwongen wordt door theaterpersoneel of door 

inrichting van de gebouwen.98 In de ruimten waar Lessings en Glucks opvoeringen 

zoveel indruk maken, zit een deel van het publiek, doorgaans aristocraten, in boxen op 

en boven het podium, staat een groot deel van de aanwezigen, doorgaans de minder 

vermogenden, in een zaal met vaak meer zicht op de medebezoekers dan op de 

performers. Praten, eten, drinken, het toeroepen van de performers vindt plaats onder 

alle rangen en standen, en later binnenkomen en eerder vertrekken is een goede 

gewoonte van de adel. Maar in die laatste decennia van de achttiende eeuw verandert 

er dus iets. In zijn boek Listening in Paris (1995) beschrijft James H. Johnson op zeer 

gedetailleerde wijze welke omwenteling er in de Parijse concertpraktijk van die dagen 

plaatsvindt. Journalisten in de 1770s schrijven hoe naar hun waarneming het publiek 

voor het eerst van begin tot het eind de aandacht op de muziek gericht houdt, hoe 

er sprake is van een ‘extreme en ononderbroken aandacht’, hoe sterke emoties op 

de gezichten van de bezoekers zichtbaar zijn, en hoe sommigen ‘zich gedurende het 

optreden nog niet de geringste beweging permitteren’. De voorstelling gaat ook de tijd 

van de waarneming dicteren; het is niet langer bon ton om later de zaal in te komen en 

eerder te vertrekken. Bovendien is er iets veranderd in wat voorheen de meest gewilde 

loges waren: de loges die op of vlakbij het podium staan. Dit waren de plaatsen van 

waaruit men het best zichtbaar was, maar slecht zicht had op de performers en 

waar men de muziek vaak niet goed kon horen. De bovenlaag van Parijs, de oude 

aristocratie, is naar loges verhuisd die verder van het podium zijn, zelf minder in de 

aandacht, maar met meer mogelijkheid om aandacht aan de kunst te geven. (p. 54).99 

De autonomie van de enscenering uit zich in een grotere concentratie op de 

voorstelling als een eigenstandige wereld. Het betekent niet noodzakelijkerwijs 

dat de feedbackloop van de theatergebeurtenis gereduceerd wordt, maar dat de 

bandbreedte ervan gestuurd wordt door die enscenering. Fischer-Lichte beschreef die 

feedbackloop, het proces van wederzijdse beïnvloeding van waarnemer en performer, 

als een scheppende kracht voor al het theater. Maar hoewel in het theater van de 

voorstellingscultuur die terugkoppeling altijd dynamisch en nooit geheel voorspelbaar 

98 Er is helaas weinig bekend over wat er in de zaal van het Hamburgs Nationaal theater gebeurde. 
De inrichting van de zaal laat in ieder geval niet zien dat er veranderingen zijn aangebracht om de 
concentratie van het publiek op de voorstelling te bevorderen. Zo was er bijvoorbeeld nog gewoon een 
sta-parterre.

99 Johnson: “By the 1770s there was growing interest in the artistic elements of the spectacle. More and 
more, spectators were favoring the seats that faced the stage over those along the sides of the hall, 
“where there is no illusion,” as one spectator wrote, “and one clearly sees the lights that produce 
sunrise and sunset.” And the acoustics were better in the theater’s upper levels than in the lower boxes, 
where a slight echo made the singers sound like they were inside a barrel.” (p. 55)
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is, liggen de rollen van performer en publiek toch goeddeels vast. En dat maakt dat het 

proces ook begrensd is.100 In het ideaal van de autonomie van de enscenering is zeker 

niet ieder denkbare publieksactiviteit een bijdrage aan en onderdeel van die creatieve 

terugkoppeling. Er is een verschil tussen publieksactiviteiten die een voorstelling 

voeden en die welke een voorstelling negeren of verstoren. Theaterwetenschapper 

Emile Poppe noemt het verschijnsel van het binnendringen van prikkels die het 

semantisch veld verstoren: intrusie. Iedere theaterbezoeker zal dit verschijnsel kennen: 

sirenes op straat die in de zaal te horen zijn, langdurige luid gekuch van iemand die 

het benauwd krijgt, iemand die met slaande deuren de voorstelling verlaat, en meer 

van dat. Soms worden dergelijke intrusies in de voorstelling door de performers of de 

bezoekers opgenomen, soms leiden ze de toeschouwers echt af.101

Wanneer ik stel dat in de moderne tijd de theatervoorstelling een eigen wereld 

wordt, ontken ik dus niet het bestaan van de feedbackloop, maar stel ik dat ook deze 

terugkoppeling ten dienste staat van de voorstelling.102 Het betekent dat de ‘regie’ 

over de toeschouwersrol in handen komt van de regisseurs en performers, en dat 

theaterinstellingen en personeel daaraan zullen meewerken. Wanneer bijvoorbeeld 

Brecht streeft naar een actiever publiek, dat niet stil in het donker zit als een, 

zoals hij zegt ‘school slapende vissen’, dan is hij vooral bezig met de toeschouwers 

op een andere wijze te regisseren, niet om hen de structuur of het ritme van de 

voorstelling te laten bepalen of inspraak te hebben in wat er op de scène gebeurt. 

Brechts enscenering beslist dat het zaallicht aangaat, beslist wanneer het publiek 

aangesproken wordt en wanneer een vervreemdingseffect wordt geïntroduceerd. 

Brecht doet dit alles omdat hij gelooft dat hetgeen hij ‘zeggen’ wil met zijn voorstelling 

op die wijze het best tot zijn recht komt.103

100 Een goed voorbeeld daarvan geeft Peter Brook: “Als je in een theater bent terwijl het publiek 
binnenkomt, kun je de diversiteit van het publiek horen -het gemompel, het denken, het draaien. 
Het zijn allemaal individuen. Maar als de voorstelling begint -en het eerste begin is cruciaal voor de 
voorstelling- dan grijp je hun aandacht. (…) ..als de voorstelling een relatie aangaat met het publiek, 
dan voelen de acteurs dat ze terugkrijgen wat ze aan het publiek geven. Eerst heel klein, maar steeds meer 
en meer, totdat de acteur voelt dat hij in zekere zin wordt gedragen door soms wel duizend mensen, 
een concentratie die niet voortkomt uit spanning, maar uit een kwaliteit van luisteren. [mijn cursiveringen, 
FM] Peter Brook in een interview met Simon van de Berg, Theatermaker, jrgng 139,  
1 februari 2018, pp. 33-34

101 Poppe, E. (1989) “Toeschouwer en spektakel”. Een mooi voorbeeld van een ‘opgenomen intrusie’ 
ervaarde ik tijdens een voorstelling van The Crew en Urland waar ik een niesbui niet langer kon 
bedwingen en de performer Thomas Dudkiewicz in zijn razendsnel uitgesproken Engelse tekst de 
woordjes bless you inlaste. Ook toeschouwers kunnen intrusie opnemen, zonder dat een performer 
dat onmiddellijk merkt. Zoals mijn ervaring van de flatbewoner in Biz Kolderbos (cf. noot 11, H II) Dat 
publiek vaak een onderscheid kan maken tussen de voorstelling en externe gebeurtenissen blijkt als 
het verzucht: wat jammer dat het verstoord werd; het was zo een mooie voorstelling. Poppe beschrijft 
hoe soms ‘intrusies’ worden geënsceneerd, zoals door de componist Kagel, die het ‘niezen’ in de zaal in 
een partituur verwerkte.

102 Anders gezegd: binnen de autonomie van de enscenering laten performers zich beïnvloeden door het 
publiek, en in die zin is geen voorstelling ooit hetzelfde. Maar zij spelen wel ‘de voorstelling’ (en niet 
‘een sociale gebeurtenis’) en slechts bij hoge uitzondering leggen zij die voorstelling stil of hernemen 
zij een scène. Meestal wanneer de intrusie te sterk is en meestal vanuit de hoop om ‘de voorstelling te 
redden’. 

103 Als Brecht de roemruchte ‘vierde wand’ doorbreekt die tegen het einde van de achttiende eeuw in 
het theater opkomt en met Stanislavski vervolmaakt wordt, betekent dat niet een terugkeer naar 
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Ook het ideaal van de autonomie van de enscenering wordt in de voorstellings-

cultuur door de instituties gesteund. En het vindt draagvlak onder cultuurliefhebbers. 

Ten minste twee bewegingen bieden verklaringen voor die grote verandering in 

waarneming en gedrag. Bewegingen die elkaar niet uitsluiten, maar wel een sterk 

accentverschil leggen.

Met name vanuit sociologische hoek wordt de opkomst van de verstilde en louter 

op het kunstwerk of de performer geconcentreerde toeschouwer gezien als onderdeel 

van een grootschalig civilisatieproces dat sinds de opkomst van moderne staten op 

gang gebracht is.104 Alleen al van de juiste omgang met kunst werd een heilzaam 

opvoedend effect verwacht. De burgerlijke elite meende dat de combinatie van gepaste 

afstand en betrokken aandacht zou bijdragen aan de verfijning van gedrag en gevoel. 

Inlevingsvermogen wordt verrijkt, geduld en concentratie geoefend, gevoeligheid 

gestimuleerd zonder te ontaarden in ongeremde reacties. Om het maar wat pathetisch 

te zeggen: de juiste omgang met kunst polijst mensen tot een fijne diamanten die 

daardoor meer in staat zijn te schitteren en licht te vangen. En dergelijke mensen 

passen beter in de beschaafde wereld die de burgerlijke wereld wil zijn.105

We kunnen de opkomst van de geconcentreerde, contemplatieve toeschouwer 

echter ook beschrijven vanuit veranderingen in de kunsten zelf. Zo maakt Johnson 

aannemelijk dat de ontwikkelingen in de muziek, met name die welke zijn begonnen 

met Gluck, een belangrijke reden vormen voor gedragsverandering waarin het 

kunstwerk en niet de bezoeker centraal komt te staan. De muziek wordt subtieler, 

vergt door een sterkere innerlijke samenhang meer concentratie van de waarnemer en 

richt zich meer op de innerlijkheid van de luisteraar.106 Een soortgelijke ontwikkeling 

zou ook kunnen gelden voor het theater en de veranderingen van het theaterpubliek. 

In Lessings (1755) Miss Sara Sampson zit wat dit betreft een opmerkelijke passage. 

De vader, die zijn dochter lange tijd niet gezien heeft en wil weten of ze gelukkig is 

het publieksgedrag van het Ancien Régime. Het is niet de bedoeling dat bezoekers vooral elkaar 
bewonderen, dat zij kunnen komen en gaan wanneer het hen zelf goeddunkt. In zekere zin betekent 
het juist een versterking van de regie van het publiek ten opzichte van zijn Russische collega.

104 Zoals de socioloog Abraham de Swaan, die in Kwaliteit is Klasse (1985) de verlichte ideeën over 
de beschavende werking van de omgang met kunst opvat als de uitdrukking van een breder 
‘beschavingsoffensief’, gericht op disciplinering en aanpassing.

105 De socioloog Tony Bennett geeft in The birth of the museum (1995) een mooi voorbeeld hoe ‘deze juiste 
omgang met kunst’ aangemoedigd wordt als bijdrage aan algemeen gewenst maatschappelijk gedrag. 
Hij beschrijft hoe aan het begin van de negentiende eeuw in Engeland de oprichting van openbare 
musea op weerstand van conservatieven stuit. Zij vrezen voor wanordelijke toestanden van menigten 
uit de lagere klassen die de rust zullen komen verstoren. De pleitbezorgers voor de openbare musea 
stellen echter dat het ruimten zijn waarin de lagere klasse zal leren om gedisciplineerd tussen de 
kunstschatten te bewegen en de schoonheid ingetogen te ontvangen zonder alles ook te willen 
aanraken, en dat zij door de aanwezigheid van de hogere klassen ook hun gedrag zullen overnemen. 
(pp. 99-101)

106 Johnson (1995).: “A listener more engaged emotionally was a listener less distracted socially. This was 
at least how the Almanach musical explained the growing calm that characterized audiences toward 
the end of the century. Not all spectators were silent, it acknowledged, but those who were seemed 
“intoxicated” with passions provoked by harmonies, their souls “penetrated intimately with the feelings 
music brings.” For them the least noise “could distract them from the pleasure they find in the musical 
expression of a tender and delicate feeling.” p 85.
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in haar heimelijke relatie, stuurt zijn bediende Waitwell naar zijn dochter toe om 

poolshoogte te nemen. Hij vraagt hem goed op te letten hoe zijn dochter reageert. ‘Du 

wirst ihre ganze Seele in ihrem Gesichte lesen. Laß dir ja keinen Zug entgehen.’ (derde 

bedrijf,1e scene). Net als bij Gluck zien we bij Lessing een verinnerlijking van de kunst. 

Zoals de muziek geen conventionele tekens meer geeft, zo doet ook het lichaam van 

de acteur dat niet langer. Het is in die zin de moeite waard om de regieaanwijzingen 

van het stuk te bestuderen. Waren regieaanwijzingen in toneelteksten vóór Lessing 

doorgaans beperkt en vooral gericht op actie (‘komt op’, ‘trekt zwaard’ enz.) bij Miss 

Sara Sampson staat het vol aanwijzingen die vooral als subtiele, expressieve tekens 

opgevat kunnen worden: bitter, spottend, glimlachend, terwijl ze diep ademhaalt, 

snikkend, na een ogenblik nadenken, et cetera. Door middel van ‘natuurlijke tekens’ 

moet de acteur een binnenwereld voor een publiek zichtbaar en geloofwaardig maken. 

Evenals Waitwell kan het publiek, wanneer het wil weten hoe het met de personages 

gaat, zich niets laten ontgaan. Het publiek wordt stil omdat het innerlijk bewogen 

wil raken. Het maakt zich meer onzichtbaar en onhoorbaar omdat het meer wil zien 

en horen van de wereld die zich voor hen afspeelt.107 Kunst wordt een wereld, een 

uitzonderlijke wereld waarin men zou willen binnendringen zonder haar te beroeren. 

Net als de sociale autonomie is het ideaal van de autonomie van de enscenering 

in de voorstellingscultuur dus een sterke kracht, die alle actoren in het kritisch 

systeem beïnvloedt. Performers dienen net zo goed de voorstelling als een 

eigenstandige eenheid als het publiek dat doet.108 En de sterke, exclusieve aandacht 

van de waarnemer voor de door de voorstelling opgeroepen wereld wordt door de 

theaterzalen geïntensiveerd. In theaterzalen verdwijnen de toeschouwersplaatsen 

op het podium. Het interieur van de gebouwen wordt dusdanig vormgegeven dat 

het podium het onbetwistbare rijk van de performer en de zaal die van het publiek 

is. Dankzij betere zichtlijnen, belichting en akoestiek poogt men om dat wat op 

het podium plaatsvindt zo zicht- en hoorbaar mogelijk te maken, zodat iedereen 

vanuit een stille positie zich op het gebeuren kan concentreren. Eten, drinken, roken 

tijdens de voorstelling wordt steeds vaker verboden, terwijl praten en ander de 

concentratie verstorend gedrag door theaterpersoneel gecorrigeerd gaat worden. Het 

107 In Van hoge naar nieuwe kunst (2009) rekent ook de Nederlandse socioloog Hans Abbing het verlangen 
naar een ongestoorde, stille concentratie op de kunst, tot de ‘cultuur van deftigheid’. Johnson 
beschrijvingen laten iets anders zien. Het behoorde tot ‘de cultuur van deftigheid’ dat aristocraten 
zelf bepaalden wanneer zij in het theater verschenen en vertrokken, en dat zij vooral aandacht voor 
elkaar en veel minder voor de performers hadden. En hoe dat vrij plotseling omslaat. De ‘cultuur 
van deftigheid’ gaat zich dienstbaar maken aan het werk van kunstenaars en uitvoerders die uit 
de lagere regionen van de maatschappij kwamen. Waarom dit gebeurt kan niet louter door een 
‘beschavingsoffensief’ verklaard worden.

108 Susan Bennett stelt in haar studie Theatre audiences (1997): “Spectators are thus trained to be passive 
in their demonstrated behavior during a theatrical performance, but to be active in their decoding 
of the sign systems made available. Performers rely on the active decoding, but passive behavior of 
the audiences so that they can unfold the planned on-stage activity.” Geciteerd uit Abercrombie & 
Longhurts (p. 54).
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tijdstip waarop de voorstelling begint en eindigt, gaat de komst en het vertrek van 

de bezoeker bepalen. Theaterpersoneel zal laatkomers de toegang weigeren, of een 

enkeling op een de voorstelling passend moment alsnog binnenlaten. Voortijdig de 

voorstelling verlaten zal geen gepaste activiteit meer zijn en opgevat kunnen worden 

als een ostentatieve daad. 

Wanneer gaandeweg de negentiende eeuw de toeschouwers ook steeds vaker in het 

donker komen te zitten, lijkt het sociale en fysieke onderscheid tussen performer en 

toeschouwer de meest strenge vorm te hebben aangenomen, of, in andere woorden, 

optimaal gerealiseerd. De performer, actief op het podium in het volle licht; de 

toeschouwer zwijgend en roerloos in het donker. Tegelijkertijd kan dit de ervaring 

bieden alsof de toeschouwer dichtbij de voorstelling is, zonder het visuele overzicht 

te verliezen en zonder afleiding op de wereld buiten het podium. De inwendige 

architectuur van de zaal die hierbij past, is die van het lijsttoneel: het verhoogde 

podium, omgeven door een raamwerk waardoor de toeschouwer als het ware door een 

venster kijkt, gezeten op comfortabele stoelen om de concentratie op de voorstelling 

zoveel mogelijk te bevorderen. 

Wanneer de enscenering om andere activiteiten van het publiek vraagt, zoals bij 

het Brechtiaanse theater, komt een nieuw zaaltype op: het vlakke vloertheater, zonder 

verhoogd podium, zonder lijst en vaak met allerlei technische hulpmiddelen, zoals de 

buizen om spots aan op te hangen, zichtbaar in beeld. Het zijn de behoeften van de 

enscenering die het publiek verplaatsten en de theaters herinrichten; niet omgekeerd. 

De autonomie van de enscenering verdwijnt ook niet noodzakelijk wanneer de 

voorstelling de zalen verlaat of de ramen opent naar de wereld. Met name in de 

tweede helft van de twintigste eeuw zien we tendensen om het ‘gesloten karakter’ 

van de voorstellingen open te breken, door elementen van de natuurlijke wereld in 

de voorstelling te voegen. Voorstellingen waarin ‘echte arbeiders’ opkwamen, waarin 

recente uitspraken van politieke leiders werden voorgedragen, voorstellingen die 

in echte boerenstallen speelden of zicht boden op een zee of plein. Maar in zeer 

veel gevallen bleef er de behoefte om de waarnemings- en gedragswijze van de 

toeschouwers te regisseren en de voorstelling als zelfstandige entiteit te presenteren. 

Ook bij bijvoorbeeld locatievoorstellingen dient het publiek op tijd te komen, zijn er 

meestal vaste zitplaatsen die de zichtlijnen bepalen, gaan telefoons uit en houden 

performers zich aan de regels van de voorstelling. En ook hier is, in de geest van dit 

autonomie ideaal, de locatie dienstbaar aan de kunst van het theater. 

Ook de theaterkritiek huldigt in dit systeem de autonomie van de enscenering. 

Zo zal de criticus, al erkent hij dat theater een sociale gebeurtenis is, alleen maar 
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publieksreacties vermelden als die in zijn ogen relevant zijn voor de voorstelling.109 

En als hij zijn rol opvat als die van bemiddelaar, is het niet die tussen makers en 

toeschouwer, maar tussen voorstelling en publiek. Ook als hij het gezelschap goed 

kent, zal hij een zekere afstand bewaren, zoals Lessing dat al deed in zijn positie 

als ‘huiscriticus’ in Hamburg. Het gehele artistieke proces dat aan de voorstelling 

vooraf is gegaan, doet voor hem niet ter zake. Zelden zal een recensie iets melden 

van repetitieprocessen of dramaturgisch vooronderzoek. Ook ten opzichte van de 

eigen ervaring poogt de recensent enige kritische afstand te bewaren, in die zin 

dat particuliere observaties of associaties niet maatgevend mogen zijn voor de 

beschrijving en waardering van de voorstelling. Hij streeft naar een duiding van de 

voorstelling en niet naar die van hemzelf.110

IV DE ORGANISATIE VAN DE KRITISCHE DIMENSIE

De samenhang tussen openbaarheid, autonomie en kritiek, en tussen de 

theaterpraktijk en maatschappelijke waarden

We zien een samenspel van drie elementen: de idealen van openbaarheid, 

van autonomie en van kritiek, die tezamen het kritisch systeem van de 

voorstellingscultuur vormen. En in dat systeem kunnen we de drie niveaus 

onderscheiden, de voorstelling als ontmoeting tussen makers, performers en 

publiek; de bemiddelende instituties die de theaterkunst centraal stellen; en de in de 

samenleving levende waarden die dit alles ondersteunen en vitaal houden. Zo gaan 

de sociale autonomie en de komst van kunstgerichte instituties hand in hand met 

de uitzonderlijkheid die door grote groepen liefhebbers aan kunst en cultuur wordt 

toegekend. Zo lijkt de opkomst en verwezenlijking van het ideaal van de autonomie 

van de enscenering ondenkbaar zonder al die vorige aspecten, en ook zonder 

veranderingen in civilisatie en het theater zelf, die beide een grotere en ‘ingetogen’ 

concentratie op de voorstelling tot wenselijk gedrag maken. En zo gaan openbaarheid 

en de idealen van de kritische dimensie samen, terwijl de nieuwe instituties en het 

toegenomen gezag van de voorstelling zowel de kritische blik van de toeschouwer 

bevorderen als de ruimte geven aan de voorstelling om een ‘eigen geluid’ te laten 

klinken. 

109 Zo stelt recensent Kester Freriks dat hij ‘enkel als de publieksreactie echt veelzeggend voor de 
voorstelling is,’ deze in zijn recensie beschrijft. Zie hoofdstuk VII pp. 223.

110 Zo schrijft de recensent Robbert van Heuven op zijn eigen website: “de dramaturg en recensent 
reflecteert van een afstand kritisch op het wezen van theater en kunst in het algemeen.” Het zouden 
woorden van Lessing kunnen zijn. (www/robbertvanheuven.nl.)
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Wat betreft de openbaarheid en de autonomie zien we als het ware een dubbele 

beweging: een van ‘naar buiten’, en een van ‘naar binnen’ gaan. Met het openbaar 

worden van het theater wordt de beweging naar buiten gemaakt. Theater wordt vrij 

toegankelijk, een kwestie van algemeen belang en gaat zich meer richten op in de 

samenleving spelende kwesties. Tegelijkertijd zien we hoe het theater tot een eigen 

domein gemaakt wordt waarin de kunstvorm centraal komt te staan en hoe de 

voorstelling de regels van gedrag en waarneming gaat dicteren. Terwijl theater gezien 

gaat worden als iets van algemeen belang, vindt er tegelijkertijd een verinnerlijking 

van de kunstervaring en een individualisering van de kunstwaardering plaats. Zoals 

ik hierboven beschreef, wordt vanaf de achttiende eeuw de beoordeling van kunst 

en schoonheid een kwestie van het raadplegen van het eigen gevoel, waarbij er geen 

hogere autoriteit is dan de eigen smaak. De concentratie op de voorstellingen en 

gevoelens die deze oproept, leidt tot een verinnerlijking van de ervaring, waarbij men 

in stilte bewogen raakt zonder dit meteen met anderen te delen. De theaterkunst wordt 

losgemaakt van het dagelijks leven en de toeschouwer van zijn medetoeschouwers. 

Maar die weg ‘naar binnen’ vindt dus plaats in een context van openbaarheid. 

We zouden in die zin kunnen spreken van een theateropenbaarheid, als een soort 

microkosmos die de opdracht heeft om vanuit autonomie tot een grotere openbaarheid 

te komen en vanuit subjectieve ervaringen tot een vorm van algemeenheid. 

In de voorstellingscultuur bestaat het publiek weliswaar uit privépersonen (en 

niet uit vertegenwoordigers van bepaalde geledingen) maar dat betekent niet dat 

het uit geïsoleerde elementen bestaat. De subjectieve esthetische oordelen die 

iedere toeschouwer tijdens en na de voorstelling heeft, kunnen naderhand gedeeld 

worden met anderen, mogen rekenen op erkenning of herkenning van anderen. Dit 

vertrouwen op de mededeelbaarheid van de esthetische ervaring is het hart van 

de moderne kunstopvatting die gelooft dat kunst van openbaar belang kan zijn en 

dat zijn filosofische verantwoording vindt in de kantiaanse receptie-esthetica. Het 

esthetisch oordeel mag, om Kant te parafraseren, niet rekenen op logische geldigheid 

of empirische juistheid, maar het mag de instemming van anderen verwachten.111 De 

gemeenschappelijkheid van de esthetische subjectiviteit is niet enkel een filosofisch 

concept. Het uit zich in concrete theaterervaringen. De gemeenschappelijkheid bestaat 

erin dat men mag verwachten dat alle aanwezigen voor hetzelfde komen en zich 

tijdens de voorstelling op hetzelfde concentreren. Er ontstaat daarmee een individuele 

maar gelijktijdige concentratie waarin iedere bezoeker zowel een eigen als gelijke 

111 Kant (1978): “Het smaakoordeel verwacht de instemming van iedereen; en wie iets schoon verklaart wil 
dat iedereen het object in kwestie bijval zou moeten schenken, en het (net zoals hijzelf) schoon zou moeten 
verklaren. Het moeten in het esthetisch oordeel wordt dus zelfs met alle gegevens, die voor de beoordeling 
vereist worden, toch slechts voorwaardelijk uitgesproken. Men dingt naar de instemming van iedereen, 
omdat men daarvoor over een beginsel beschikt, dat voor allen gemeenschappelijk is.” (p. 80).
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rol heeft. Samen het theater binnenkomen en samen vertrekken wordt de gewoonte. 

Voor een belangrijk deel heeft dat te maken met het streven om de performers en de 

andere toeschouwers niet te storen met een ontijdig vertrek of binnenkomst. Maar 

juist de wens om niet te storen, veronderstelt dat de voorstelling en de concentratie 

daarop centraal staat. Bovendien zien en horen de mensen ook in beginsel hetzelfde. 

De voorstelling speelt zich voor iedere bezoeker vóór hem of haar af en alle ogen 

zijn op hetzelfde gericht. Dit alles creëert ook de ervaring dat het zien van een 

theatervoorstelling een gemeenschappelijk activiteit en ondervinding is. Johnson (1995) 

beschrijft combinatie van individuele concentratie en gemeenschappelijke sensibiliteit 

als volgt:

“If greater calm, deeper engagement, and more focused attentiveness mark an 

increased subjectivity, sensibilité kept the experience from becoming radically 

different from one spectator to the next. We mustn’t forget all those spectators who 

showed their profound individual emotions by crying, all at the same time.” (p. 86)

Precies die momenten waarop de toeschouwers ervaren dat de mensen door wie zij 

omringd worden dezelfde emoties vertonen, de zucht, de gniffel, dezelfde verbazing, 

zijn belangrijke momenten voor de ervaring niet alleen toeschouwer maar ook publiek 

te zijn. Zoals een toeschouwer bij een hem ontroerende scène kan zuchten en tegelijk 

hoort dat een zucht door de zaal gaat. Het zijn momenten waarin men in de eigen 

innerlijkheid een medestem hoort. Zoals de theatermaker Tim Etchells stelt: 

“Watching the best theatre and performances we are together and alone. Together 

in the sense that we’re aware of the temporary and shifting bonds that link us 

both to the stage and to our fellow watchers, plugged into the group around and in 

front of us, the communal situation, sensing the laughter, attentiveness, tension 

or unease that grips us collectively (…) But at the same time, even as we do so, we 

feel our separateness, our difference from those around us, from those on-stage.” 

(Freshwater, 2009, p. 6).

Dat het theater een eigen domein wordt en de voorstelling als een eigen wereld 

verschijnt, kon enkel mogelijk zijn omdat het van waarde wordt geacht voor de 

werkelijkheid daarbuiten. Wanneer de concert- of theaterbezoekers zichzelf in de 

tweede helft van de achttiende eeuw ‘wegcijferen’ ten gunste van de opvoering, 

wanneer zij hun gedrag laten sturen door wat er zich op het podium afspeelt, dan is 

dat niet omdat de kunstenaars, en zeker niet in de ogen van hen die vanuit hun loges 

op hen neer kijken, zo een hoge status hebben.112 De bezoekers richten zich naar wat 

de voorstelling hen zegt, omdat zij het idee hebben dat daarmee een wereld te winnen 

112 Muzikanten en theatermakers hebben eind 18e eeuw over het algemeen een lage sociale status. 
Gaandeweg de 19e eeuw komt daar met componisten als Beethoven en virtuozen als Paganini 
verandering in. In het theater laat de sociale stijging van de performers nog decennia langer op zich 
wachten.
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valt. Dat zij op deze wijze, door de concentratie op iets dat ànders is, een ervaring 

opdoen die zij nog niet kenden, een ritme, een verhaal dat buiten hen staat en buiten 

de wereld van de alledaagse ervaring. Zij leveren zich uit aan de autonomie van de 

theatervoorstelling omdat zij menen dat zij zich door dit te doen verrijken kunnen. 

En die mogelijkheid van verrijking veronderstellen zij ook bij anderen en kunnen zij 

in beginsel met hen delen. Zo ontstaat er dus een zelfstandige theateropenbaarheid 

die in de grotere openbaarheid staat. Een openbaarheid binnen, van op de voorstelling 

geconcentreerde toeschouwers, en een openbaarheid daarbuiten, van actieve burgers 

die hun opgedane ervaringen en inzichten kunnen uiten in woord en daad. 

De veranderende status van kritiek

In de voorstellingscultuur heeft het kritische vermogen van theater van doen met 

wat de kernvraag is van iedere theatervoorstelling die in de moderne openbaarheid 

verschijnt: waarom wordt dit aan ons getoond? En omdat er geen directieve context 

is die daar op voorhand antwoord op geeft, zal ieder voor zich daar antwoord op 

moeten geven, hopend op instemming van anderen. De theatervoorstelling heeft als 

voorstelling in zichzelf al kritische potentie, waar het de blik van de toeschouwer 

intensiveert, het zich onderscheidt van de ‘natuurlijke wereld’ en het verschillende 

vormen van distantie mogelijk maakt. In de moderne tijd wordt dit potentieel verder 

ontwikkeld. De gedeelde afzondering van en in het theater is tegelijk een gedeeld 

belang, want door de autonomie kunnen voorstellen gedaan worden voor nieuwe 

werkelijkheidsduiding. Kritiek draagt bij aan het mondig worden van de mens, aan 

het ‘zelfreinigend vermogen’ van openbare instellingen en aan de strijd tegen het 

voortdurend aanwezige gevaar van vooroordelen. Openbaarheid, vrijheid en kritiek 

vormen een soort drie-eenheid. ‘Goed theater’ wordt ‘kritisch theater’. Theater dat de 

gekende werkelijkheid niet bevestigt maar bevraagt, dat alternatieve perspectieven 

of ervaringen biedt, dat codes of verwachtingspatronen (ook die van de kunst zelf) 

doorbreekt, dat ontregelt, profetisch of avantgardistisch is, dat ons herinnert aan wat 

we vergeten waren, enzovoorts, telkens komt het erop neer dat theater alternatieven 

zou bieden voor de dominante werkelijkheidsduiding. 

Dat alles is niet altijd en overal ‘een uitgemaakte zaak’. Voor de Hamburgse 

onderneming niet, waarvoor immers al snel het doek viel, voor veel latere theaters 

niet, voor grote groepen theaterbezoekers niet, voor talloze gezagsdragers niet. Maar 

de voorstanders en beijveraars van de idee van een kritische theatercultuur konden 

zich beroepen op de grote rol die ‘kritiek’ in het gehele openbare leven zou gaan 

spelen. Een nieuwe rol die haar van karakter doet veranderen.
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In de eerste plaats wordt de kritiek een fundamentele kritiek. De kritiek die tegen het 

eind van de achttiende eeuw opkomt, is werkelijk een vorm van maatschappijkritiek. 

Dat wil zeggen dat het die samenleving als een historische samenleving (en 

niet als een voorbeschikte of natuurlijke orde) opvat. Daarmee kan deze dus, als 

ieder menselijk maakwerk, bevraagd of aangeklaagd worden. Zo beschrijft de 

kunsthistoricus Arnold Hauser hoe het burgerlijk drama van de achttiende eeuw 

precies van het drama daarvóór verschilt: de eigen tijd, de huidige orde wordt 

bevraagd, en niet alleen de uitwassen, de fouten en vergissingen van enkelingen. 

Hauser (1985): 

“Het verschil tussen de tragedies van Shakespeare en Corneille enerzijds en 

anderzijds de tragedies van Lessing en Schiller is hierin gelegen, dat bij de eerste 

de ondergang van de held een “hogere” noodzaak is en bij de laatste niet meer 

dan een historische noodzaak. Men kan zich geen maatschappelijke orde denken, 

waarin een Hamlet of een Antonius niet hadden moeten ondergaan. Daarentegen 

hadden de helden van Lessing en Schiller, Sara Sampson en Emilia Galotti, 

Ferdinand en Louise, Carlos en Posa, in iedere maatschappelijke orde en in iedere 

andere tijd gelukkig en tevreden kunnen zijn, alleen niet in hun eigen tijd, dat wil 

zeggen: de tijd van de dichter.” (p. 392) 113

Ten tweede krijgt het karakter van kritiek een meer permanente aard. Had het voorheen 

een vooral incidenteel karakter, zoals de gravures die rouleerden ten tijde van 

religieuze conflicten, vanaf de late Verlichting wordt de waarde van de kritiek als een 

vorm van ‘blijvende waakzaamheid’ verankerd in de openbaarheid. Voor het theater 

dat van algemeen belang wil zijn, impliceert dit dat het zich telkens moet afvragen 

wat dat ‘algemeen belang’ betekent, en dat het daar in ieder geval telkens op bevraagd 

kan worden. 

Als derde element is er het ideaal van een onafhankelijk opererende kritiek. In termen 

van Kant: in de openbaarheid moet de kritische geest altijd in vrijheid kunnen 

functioneren. Kant betrekt dit ideaal vooral op de schrijvende geleerde, maar het 

ideaal gaat evengoed voor de openbare kunsten gelden. Degene die de kritiek 

verschaft, of dat nu de theatermaker, het podium of de theatercriticus is, moet op het 

moment dat hij kritiseert, ongebonden zijn. 

113 ‘Nooit eerder,’ schrijft de kunsthistoricus Arnold Hauser (1985) met betrekking tot het burgerlijk drama, 
“is er bijvoorbeeld gezegd: Gij Atheense aristocraten, de geboden van uw stammoraal zijn strijdig met 
de principes van onze democratische staat; uw helden zijn niet alleen broeder- en moedermoordenaars, 
zij zijn ook hoog-verraders. Of: Gij, Engelse baronnen, uw roekeloze vechtersbazerij bedreigt de vrede 
van onze nijvere steden, uw kroonpretendenten en rebellen zijn niets anders dan indrukwekkende 
moordenaars. (....) Nu echter wordt er onomwonden gezegd: Wij, fatsoenlijke burgers, willen en kunnen 
niet leven in een wereld, die gij parasieten, beheerst, en ook indien wij zelf ten gronde moeten gaan, 
onze kinderen zullen zegevieren en leven. (p. 384)
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Als vierde eigenschap zou ik de institutionalisering van de kritiek willen noemen. Dat 

gebeurt niet alleen binnen ‘de republiek der letteren’, universiteiten en journalistiek, 

het gebeurt opvallend snel met de opkomst van de publieke kunstkritiek die overal 

plaatsvindt waar de kunsten openbaar worden. In het geval van de Hamburgse 

onderneming wordt goed zichtbaar hoe belangrijk de rol van publieke theatercriticus 

geacht wordt om de kritische openbaarheid te ondersteunen. De kritiek verankert zich 

ook in de podia: zodra deze zich presenteren als openbaar platform begeven zich zij in 

een context van kritische (zelf-)bevraging. 

Tenslotte wil ik nog eens het belang van de tweeledigheid van de kritiek benoemen. 

Een tweeledigheid die ook voor meerdere openbare sectoren zal gaan gelden. Voor 

de theaterkunst betekent dit dat het een publiek enkel werkelijk kan uitdagen 

om kritisch te staan ten opzichte van relevante kwesties, als het publiek zelf ook 

kritisch ten opzichte van de voorstelling kan staan. Van belang daarbij is wel dat de 

voorstelling eerst ‘zijn werk doet’ en dat de toeschouwer pas achteraf zijn of haar 

mening gelden laat. Tussen de kritiek van de makers en de kritiek van het publiek 

staat dus de voorstelling, die een zeker onaantastbaar karakter heeft. 

De figuur van de kritische dimensie. Afstand en Bemiddeling op de drie niveaus

De dubbele beweging van openbaarheid en autonomie, de beweging van een ‘naar 

buiten’, en een van ‘naar binnen’ gaan, zouden we ook anders kunnen omschrijven: 

als een proces van afstand en bemiddeling. Enerzijds is er de afstand, waardoor theater 

op allerlei manieren als een eigen wereld verschijnt. Anderzijds zijn er diverse 

vormen van bemiddeling die de toeschouwer ‘terugbrengen’ naar de wereld buiten. 

Deze twee geven vorm aan wat ik ‘de figuur van de kritische dimensie’ van de 

voorstellingscultuur noem.

Kritiek en afstand hebben van oudsher met elkaar van doen. ‘Kritiek’ komt 

van het Grieks, waar het zoveel als ‘oordelen’ en ‘onderscheiden’ betekent. Zoals 

het onderscheid maken in wat goed en fout is, het oordelen over wat wenselijk 

en onwenselijk is. Kritiek wijst erop dat iets anders moet en anders kan, wat 

veronderstelt dat hetgeen bekritiseerd wordt ook veranderbaar is. Kritiek neemt in die 

zin afstand van het bestaande als een vanzelfsprekend gegeven, het bestaat dankzij 

die afstand en het creëert die afstand. Kritiek en bemiddeling zijn ook geen vreemden 

van elkaar. Zo verhielden kritische denkers zich tot tradities en konden zelf ‘school 

maken’. Kritiek kon door anderen aangemoedigd en overgedragen worden. Tot zover 

niets nieuws. Maar in de voorstellingscultuur zien we dat die afstand en bemiddeling 

sterk aangemoedigd en systematisch verankerd worden. Dat zien we op alle drie de 

niveaus: de theatergebeurtenis, de twee bemiddelende instituties en de samenleving. 
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De theatergebeurtenis

De performers staan op afstand ten opzichte van de toeschouwer. Zij alleen 

performen, zij spelen een fictieve figuur. Met hun ambacht en verbeeldingskracht 

bemiddelen zij, overbruggen zij de het rollenonderscheid tussen toeschouwer 

en performer en tussen performer en personage. Personages en performers 

representeren iets. Een wereld waardoor de toeschouwer geraakt kan worden en 

eventueel aangemoedigd om over zichzelf of anderen na te denken. De toeschouwers 

representeren iets. Zij zijn onderdeel van een kritische openbaarheid. En hoewel, door 

de verinnerlijking van de kunst en de subjectivering van het oordeel, de individuele 

toeschouwers het hart zijn waarin de gebeurtenis tot leven komt, zijn zij niet de grote 

bewegers die de omgeving naar hun hand zetten. Zij zijn actief, als toeschouwer, als 

duider, als bewogen persoon, als criticus, maar binnen een situatie die hen gegeven is 

en die zij, tot het tegendeel voor hun bewezen is, een zeker gezag toekennen.

Podia en kritiek

De voorstelling vindt plaats binnen een context van instituties. Deze creëren (zowel 

letterlijk als figuurlijk) andere ruimten voor het theater. Zij presenteren theater als 

iets dat op zekere afstand staat van andere domeinen, van politieke-religieuze of 

commerciële praktijken. Maar podia en critici bemiddelen ook tussen de voorstelling 

en het publiek. Zij selecteren, duiden en sturen voor een deel hoe de voorstelling 

waargenomen worden moet. Recensenten stellen zich op als spreekbuizen van 

de publiek opinie en als aanjagers en richtingwijzers van debat. Zij bevorderen en 

bewaken een kritische omgang met theater. De bemiddelende instituties zijn ook 

‘openbaarheidsruimten’ waarin voor een publiek een potentieel belangrijk voorstel 

wordt gedaan. De toeschouwers krijgen daarmee dus ook een rol toebedeeld, zij 

worden als bezoeker aan het theater of als lezer van een recensie, onderdeel van de 

publieke opinie. 

De samenleving

In deze cultuur verschijnt de theatervoorstelling als een wereld die een zekere afstand 

bewaart ten opzichte van het onmiddellijke leven. Mensen gaan hun huis uit om in 

een openbare ruimte iets te ervaren dat bijzonder is, dat kwalitatief anders is dan de 

dagelijkse praktijk. In de voorstellingscultuur verschijnt theater als een eigen entiteit, 

die zolang de voorstelling duurt een eigen spreekrecht en speelruimte heeft en waar 

de toeschouwer een zekere vorm van dienstbaarheid kent. De overgave van bezoekers 

aan bemiddeling kan alleen kritisch werken, wanneer die in de wereld buiten het 

theater, in de samenleving gesteund wordt. Het betreden van de zaal, het zich 

verdiepen in die andere wereld van de voorstelling, het tot zich nemen van kritiek, 

de gedachte dat de voorstelling ook een op voorhand serieus te nemen voorstel is 



 HET KRITISCH SYSTEEM IN DE VOORSTELLINGSCULTUUR | 95 

voor nieuwe werkelijkheidsduiding, berust op het vertrouwen in bemiddeling, op 

het geloof dat die ‘andere wereld’ die de voorstelling en haar dienende instituties 

vertegenwoordigen, van belang zijn voor de samenleving.114 De afstand die het theater 

heeft ten opzichte van de dagelijkse werkelijkheid is precies de manier om bewogen te 

kunnen raken en enigszins veranderd naar het dagelijkse wereld terug te keren. 

Het geloof in het maatschappelijke en culturele belang van kunst, ruim voor de 

Romantiek opgekomen en in nieuwe instituties en praktijken uitgedrukt, was 

niet enkel het geloof in de uitzonderlijke vermogens van kunstenaars, maar het 

geloof in zoveel meer: in specifieke waarden, idealen, attitudes, in critici, podia, in 

medebezoekers,- in een voorstellingscultuur en haar kritisch systeem. Het ging om 

meer dan een aantal bewoners; het ging, om in Baricco’s metafoor te spreken, om een 

compleet landschap. En dat ziet het naderen van de zee. 

114 In zijn inaugurale rede Unfinished Symfonies beschrijft Peter Peters (2019) het bezoek aan het 
Concertgebouw als een ritueel dat een geschiedenis heeft. (p. 7) De term ritueel kan ook in verband met 
de noties van afstand en bemiddeling verhelderend werken. Zogenaamde ‘overgangsrituelen’ (Rites de 
Passage) worden wel beschreven als riten met een drievoudige beweging. Het verlaten van de gekende 
wereld; de liminale fase waarin men een reis maakt door een gebied waarin veel openligt en waarin 
een transformatie mogelijk is; de (veranderde) terugkeer in de maatschappij. De afstand van de wereld 
en de veranderde terugkeer naar die wereld werken alleen als het belang van het ritueel zelf gedragen 
wordt door die wereld, levendig is in die wereld. Dan kan het verschillen van een avondje uit of zeg, een 
escape room.
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DE BELEVINGSCULTUUR

Waarin de drie niveaus van het belevingstheater in hun onderlinge samenhang 

worden onderzocht en waarin wordt nagegaan wat de grote verschillen die te 

zien zijn ten opzichte van de voorstellingscultuur, betekenen voor de kritische 

dimensie zoals wij die tot nu toe hebben gekend. 
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HOOFDSTUK IV
EEN BELEVINGSMODEL?

In hoofdstuk II heb ik beschreven hoe ‘de theatrale voorstelling’ is op te vatten 

als een model dat op een specifieke wijze gedrag en zintuiglijkheid organiseert en 

dat een kritische waarnemingswijze activeert. Dit eeuwenoude model landt rond 

het einde van de achttiende eeuw in een systeem dat de kritische potentie van dit 

model verder kan vergroten. Het belevingstheater laat dit model achter zich. In dit 

hoofdstuk wil ik nagaan in hoeverre de theatrale beleving op haar beurt is op te vatten 

als een model dat zintuiglijkheid organiseert en zo ja, in hoeverre het een kritische 

waarnemingswijze kan activeren. Ik begin met een voorbeeld van een gebeurtenis die 

net als de voorstelling op de markt van hoofdstuk II, geen ‘atmosfeer van een artistieke 

theorie’ kent die door theaterinstituties wordt opgeroepen.

Een belevenis in de supermarkt 

Ik kan het niet goed zien en horen, maar vooraan in de rij bij de supermarkt is iets gaande. Ik 

zie het achterhoofd van een grote jongeman. Hij lijkt in gesprek met de medewerker achter de 

kassa. Beiden verheffen nu hun stemmen. Een mengeling van nieuwsgierigheid en de lichte 

vrees om dicht bij een ordinaire ruzie te komen, maken dat ik op mijn tenen ga staan om te zien 

wat er gebeurt. 

Mensen uit de rij waarin ik sta beginnen zich te roeren. ‘Je houdt iedereen op, man,’ klinkt het 

twee winkelwagentjes verderop. En een andere stem roept: ‘waarom betaal je niet gewoon.’ 

Een echtpaar sluit zich achter mij aan en vraagt wat er aan de hand is. Ik draai mij half om 

en haal mijn schouders op. ‘Ze hebben vermoedelijk een probleem,’ zeg ik, in de hoop een 

ongeïnteresseerde indruk te maken. Iemand vóór mij lukt het om met zijn wagentje de rij te 

verlaten voor een die sneller doorstroomt. Ik aarzel of ik dit ook zal doen; ik vind het altijd 

enigszins onbeleefd. 

Het is ook al te laat. Ik ben inmiddels ingesloten door omstanders. Ik hoor nu flarden van de 

discussie tussen de man en de kassière. De man heeft geen werk en er zijn problemen met zijn 

uitkering. Hij wil zijn boodschappen betalen met klusjes in de winkel. ‘Ik heb twee armen,’ zegt 

hij. ‘Ik kan dozen dragen. De vloer schoonmaken.’ Hij spreekt in korte zinnen. ‘Hoezo heb je 

geen uitkering,’ vraagt een vrouw schamper. De manager is eindelijk bij de kassa gekomen. Ik 

kan horen dat ze hem maant om de winkel te verlaten en alle spullen achter te laten. Ik hoor 

een andere vrouw zeggen: ‘maar hij wil er toch voor werken.’ Achter mij ontstaat een luide 

woordenwisseling tussen drie mannen. Ik voel nu en dan een lichaamsdeel tegen mij aankomen 

en er ontstaat enig gedrang. Ik ben er niet, houd ik mij voor, ik ben even onzichtbaar. Maar de 

wil om te weten wat er achter mijn rug gebeurt is sterker. Wanneer ik mij naar hen omdraai 

betrekken ze mij in hun discussie. ‘Wat denkt u meneer, hij daar stelt voor dat wij voor die gast 

gaan betalen. Maar dan is het hek toch van de dam?’ Ik heb niet meteen een antwoord klaar, 
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maar iemand in de zaak steekt een hand op en roept boven het tumult uit: ‘ik betaal voor hem, 

wie doet er mee?’ Een paar handen worden zichtbaar. Wat ga ik doen? Zal ik meebetalen of me 

afzijdig houden? Ik aarzel nog altijd als ik zie hoe twee politieagenten naar de kassa toelopen. 

Er is gedrang en er wordt door omstanders gescholden. Even later wordt de jongeman afgevoerd. 

Het voorval in de supermarkt is theater. Preciezer gezegd, de beschrijving is sterk 

geïnspireerd door een uiting van onzichtbaar theater, zoals Augusto Boal dat in 1978 

in een supermarkt in Antwerpen liet uitvoeren.115 Die gebeurtenis was geënsceneerd: 

de man zonder geld aan de kassa is een acteur die samen met andere spelers onder 

toeziend oog van Boal de situatie in een repetitielokaal vaker geïmproviseerd heeft 

ter voorbereiding op het publieke optreden. Er waren meerdere geoefende acteurs 

in de zaak om voeding te geven aan de verwikkelingen door scherp en verdeeld 

commentaar te geven en eventueel met nieuwe inzichten of voorstellen te komen. 

De initiators van het voorval hadden zelfs een duidelijk oogmerk: de onderdrukking 

tonen van iemand die geen baan heeft maar wel wil werken om in zijn levensbehoefte 

te kunnen voorzien. In video-opnamen van repetities die aan het voorval voorafgaan, 

spreekt Boal zijn spelers ook uitgebreid toe: blijf scherp in je betoog: het gaat niet om 

het vragen van een gunst; het gaat om een recht dat je claimt, het recht op werk. De 

keuze voor een jonge, gezond ogende man als degene die de werkloze acteert, lijkt 

ook geen toeval. De scene moet een principiële kwestie oproepen, geen medelijden. 

En het feit dat de jongeman zijn voorstel om een paar uur in de zaak te werken pas 

doet nadat de boodschappen door de kassière zijn aangeslagen, heeft tenminste drie 

theatrale functies: het zet het conflict op scherp (inpakken en werken of uitpakken 

en wegwezen) het kan alle aandacht krijgen omdat veel mensen de blik al richting de 

kassa’s hebben gericht, en het zet de zaak letterlijk stil, waardoor mensen min of meer 

gedwongen worden omstander in plaats van passant te zijn. 

Het voorval is met andere woorden een stevig geregisseerde gebeurtenis die 

zich richt op een specifieke uitkomst, die middelen inzet om aandacht te trekken en 

‘onomstotelijk’ te worden, en die tegelijk met succes zijn theatraliteit verbergt om 

zich als werkelijkheid te presenteren. De Ik-figuur heeft het gebeuren dus ook geen 

moment als voorstelling ervaren. Hij zit gewoonweg midden in een gebeurtenis die 

hem beroert. 

Het voorval in de supermarkt is ook op te vatten als een beleving. Beleving is een 

relatief nieuw begrip, zo een eeuw oud, dat staat voor een doorleefde ervaring. De 

Nederlandse filosoof Gerard Visser geeft in zijn boek De druk van de beleving: filosofie 

in een domein van overgang en ondergang (1998) drie motieven die hebben geleid tot het 

begrip beleving. 

115 Te zien op Augusto Boal, Invisible Theatre Belgium (1978) https://Vimeo.com. (lb 6 juni 2019)
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Als eerste motief is er de ‘onmiddellijkheid’ van deze ervaring, het er zelf bij zijn en als 

het ware middenin de gebeurtenis staan. 

“Iets wat je beleeft, ervaar je bovendien niet als bedacht, verzonnen of 

geconstrueerd, je ben er zelf met heel je zijn bij en staat zo borg voor de 

onmiddellijke en tastbare werkelijkheid ervan.” (p. 75). 

Ten tweede gaat het bij het beleefde om iets dat ‘betekenis heeft voor de gehele 

levenssamenhang.’ Dat wat wordt beleefd, wordt door de belever voor iets bijzonders 

gehouden. Het is, in mijn eigen woorden, niet zomaar een manier van ervaren, zoals 

je kunt ervaren dat er ergens een vliegtuig overvliegt of dat het begint te regenen. 

‘Beleven’ betekent dat je het betrekt op meerdere aspecten van het eigen leven: het is 

een waarnemen dat zich verbindt met gevoelens, verlangens, angsten, gedachten die 

door je hoofd flitsen. 

Als derde motief is er “… de onmogelijkheid het gehalte van het beleefde met rationele 

middelen uit te putten.” (p. 75). Hoewel, zegt Visser, er dus door de belever betekenis 

aan de belevenis wordt toegekend, overheerst toch altijd het eerste kenmerk van de 

beleving: de onmiddellijkheid. Dat draagt eraan bij dat we de inhoud van de beleving 

nooit adequaat kunnen duiden. In andere woorden: de beleving gaat voorbij aan de 

volledige controle door het bewuste Ik. 

Het voorval in de supermarkt heeft alle drie deze kenmerken van een beleving. De 

Ik-figuur zat letterlijk en figuurlijk midden in de gebeurtenis. Hij voelde zijn lichaam, 

dat hij het liefst had willen verbergen, hij voelde de lichamen van anderen, en overal 

rondom hem waren prikkels. Een onomstotelijke ervaring, de volle werkelijkheid, die 

tegelijk een bijzondere gebeurtenis was, een ontregeling in zijn wekelijks bezoek aan 

de supermarkt. En ja, het zou moeilijk zijn om te vertellen wat hij allemaal beleefd 

had. Hij was voor een belangrijk deel vooral met zichzelf bezig geweest, gedachten en 

gevoelens waren in hoog tempo door hem heen geflitst, vaak vanuit de vraag: wat moet 

ik doen. Wat had nu de meeste indruk gemaakt, de benauwdheid van het opgesloten 

zijn tussen vreemde lichamen of het debat dat hij niet altijd goed kon volgen, of was 

het toch vooral de blik van de vrouw achter de kassa, waaruit een lichte paniek leek 

te spreken? En wat had hij allemaal ‘onbewust’ opgevangen en had toch die beleving 

gevormd? 

Wanneer mensen iets beleven, gebruiken zij daarvoor vaak ook, zo is althans mijn 

ervaring, de term ‘meemaken’. De Ik-figuur uit de supermarkt zou iets dergelijks 

kunnen zeggen: ‘wat ik daarnet toch heb meegemaakt…’ Eerder dan: ‘wat ik zojuist 

toch gezien (of gehoord) heb…’ Dat mee-maken vind ik een goede uitdrukking voor 

beleven: we zitten midden in het ervarene en maken er actief deel vanuit, ook als we, 

zoals de Ik-persoon, nauwelijks in de situatie ingrijpen, ervaren we onze positie als iets 

anders dan die van louter toeschouwer. 
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Dit ‘er middenin zitten’, dit ‘mee-maken’, is essentieel voor alle vormen van beleving, 

en dat is ook de reden dat ik voor immersief, interactief, participatief en one-to-

one theater de overkoepelende termen op beleving gericht theater en belevingstheater 

gebruik.116 Al deze theatervormen hebben dit als eigenschap. 

Twee overeenkomsten tussen ‘voorstelling en beleving’ 

1.  De onderscheidbaarheid van de ervaring 

De zin ‘wat ik nu toch heb meegemaakt,’ illustreert ook mooi dat we de belevenis 

als een onderscheidbare ervaring kunnen duiden, met een begin en een eind. En dat 

we deze als een bijzondere ervaring opvatten, de moeite waard bijvoorbeeld om aan 

anderen te vertellen.

Visser noemt als tweede kenmerk van de beleving ‘dat het gehalte van het 

beleefde een bijzondere betekenis kent voor degeen die het beleeft.’ (p. 75) Beleving 

onderscheidt zich daarmee kwalitatief van de stroom aan dagelijkse ervaringen. 

Een beleving is iets dat uitgelicht is uit het gewone leven. En het onderscheidt zich 

kwantitatief van die stroom, we weten dat de beleving een bepaalde lengte heeft. 

Juist omdat we het als bijzonder ervaren, ervaren we ook het begin en eind ervan. 

Dat is voor een niet geënsceneerde of onzichtbaar theatrale beleving niet anders dan 

voor een theatrale beleving. “Er is iets gaande,” is voor de Ik-persoon het begin van 

de beleving in de supermarkt. Vanaf dat moment is zijn aandacht ook daarop gericht. 

Bij Huis begon mijn beleving letterlijk op de drempel van het huis dat ik binnenstapte 

en daarmee in een ruimte en tijd kwam waar, zoals Alexandra Broeder zou zeggen, 

‘alles mogelijk is in een hier en nu’.117
 Het feit dat het om een bijzondere, in de zin van 

afgebakende en voor de persoon betekenisvolle ervaring gaat, spreekt in het voordeel 

van de opvatting van de beleving als een model. 

2.  De mogelijkheid van reflectie

Daarnaast sluit ‘de onmogelijkheid het gehalte van het beleefde met rationele 

middelen uit te putten,’ waarover Visser spreekt, reflectie op het beleefde niet uit. Net 

als bij een voorstelling kunnen wij de ervaring achteraf reconstrueren en een oordeel 

geven over de kwaliteit ervan. Wij kunnen nagaan of het bezoek aan een attractiepark 

of een concert van André Rieu de moeite waard was en voor herhaling vatbaar.118 De 

Ik-persoon in de supermarkt kan reflecteren op delen van zijn beleving (bijvoorbeeld 

116 Zie hoofdstuk I, p. 20. 
117 Met dank aan Alexandra Broeder die naar aanleiding van een gesprek dat ik op 21 december 2017 in 

Maastricht met haar had over Huis tegen mij zei: ‘Bij dit soort theater is het moment belangrijk waarop 
de bezoeker als het ware op de drempel staat van een ruimte waarin alles mogelijk is in een hier en nu.’ 

118 Die reflectie op de beleving is wat G. Schulze (1992/2005) in Die Erlebnisgesellschaft ‘Erlebnisrationalität’ 
noemt. Voor Schulze vormt het feit dat wij over onze belevenissen kunnen reflecteren een belangrijk 
element van de belevingsmaatschappij. Door reflectie op onze belevingen kunnen we een weg vinden in 
het enorme aanbod aan belevenissen, en kan er een zekere systematiek ontstaan in onze keuzen. 
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over de eigen weifelende houding in het conflict, of over het voorstel van de mannen 

om een collecte te houden) en hij kan een algemeen oordeel over zijn beleving 

uitspreken (bijvoorbeeld: dit hoop ik nooit meer mee te maken). 

Kortom: beleving is een bijzondere, ‘opgetilde’ en min of meer afgebakende ervaring, 

waarover de belever net als bij een theatervoorstelling spreken en reflecteren kan. 

Op het moment dat de beleving naar het oordeel van de belever begint, zal zijn 

waarneming net als bij de voorstelling geïntensiveerd zijn. Maar de beleving, of die nu 

als theater wordt opgevat of niet, is ook een wezenlijk ander soort ervaring dan die van 

een (theater-)voorstelling. 

De vier meest in het oog springende verschillen tussen ‘voorstelling’ en ‘beleving’

1. Bij beleving zijn meerdere posities van het subject mogelijk 

Een voorstelling vindt vóór ons plaats. Dat betekent niet alleen dat er een zeker 

overzicht is over het van een afstand getoonde, het betekent ook een fysiek en 

sociaal onderscheid, tussen respectievelijk ‘podium en zaal’ en tussen performer en 

toeschouwer. Zowel op de markt (waar een vrouw achter papieren aanholt alsof het 

levende wezens zijn) als in de supermarkt (waar een kort transactiegesprek in een 

politieke discussie uitmondt) gebeurt er plotseling iets opmerkelijks, iets onalledaags 

dat de waarnemer nieuwsgierig en opmerkzaam maakt, iets waarmee de ervaring 

van een bijzondere gebeurtenis een aanvang neemt. Maar de gebeurtenis op de markt 

leidde al snel tot een scheiding tussen performer en toeschouwer en tussen ‘podium’ 

en ‘zaal’. Het speelde zich daarmee af vóór een waarnemer die de indruk had dat 

het tafereel zich speciaal voor hem en andere toeschouwers afspeelde. Ruimte en 

rollen zijn gescheiden. Wanneer een man uit het publiek meedoet met het spel van 

de vrouw, verandert hij daarmee dan ook in een performer, waardoor het ‘podium’ 

en de zichtlijnen van het publiek zich verbreden tot de ruimte van een duet. Bij de 

supermarkt zijn er weliswaar brandpunten van aandacht, zoals de man en vrouw 

in discussie bij de kassa, de groep vrouwen die zich luid in het gesprek mengt, of 

de mannen achter de ik-persoon die discussiëren over een collecte. Maar er is geen 

‘zaal’ en er zijn niet eens méérdere ‘podia’; er is überhaupt geen podium. Zoals er 

ook geen spelers en geen toeschouwers zijn. Wanneer de Ik-persoon aangesproken 

wordt en zich in de gesprekken mengt, zal hij dat ook niet als de overgang van een 

toeschouwersrol naar een performersrol ervaren, maar als het aangesproken worden 

vanuit zijn positie als omstander. 

Bij een beleving ontbreekt dat heldere onderscheid in ruimte en rollen. Zo kan de 

belever ervaren dat niemand een rol speelt, zoals bij een boswandeling of in het geval 
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van de Ik-persoon in de supermarkt.119 Dat zal anders zijn wanneer de bezoeker weet 

dat hij een theatrale, voor hem geënsceneerde beleving binnentreedt, zoals bij Huis. 

Daar weet hij dat hij een rol speelt. Maar naarmate de beleving sterker wordt, zal hij 

steeds meer in zijn rol opgaan en vergeten dat de anderen om hem heen performers 

zijn. Juist omdat het scherpe onderscheid in rollen en ruimten ontbreekt, heeft de 

belever vaak een grote vrijheid om zelf zijn positie in te nemen. En die verschillende 

posities kunnen tot geheel verschillende waarnemingswijzen leiden. In de belevenis 

van de Ik-figuur in de supermarkt zitten momenten dat hij geheel omringd wordt 

door stimuli: door geluiden, lichamen, aanrakingen die hij niet goed overzien kan 

omdat ze te nabij zijn of overal vandaan lijken te komen. Maar er zitten ook een paar 

momenten bij waarin hij van enige afstand tafereeltjes aanschouwt, bijna als kleine 

voorstellingen, ware het niet dat hij ze als werkelijkheid opvat. Hij heeft een deel van 

de discussie tussen de jongeman en enige omstanders kunnen volgen. Hij heeft gezien 

hoe de man werd opgepakt door agenten, terwijl zijn boodschappen toch betaald 

schenen te zijn. De Ik-figuur nam de positie in van een wat afzijdige waarnemer (‘Ik 

ben er niet,’ was zijn belangrijkste houding). Een positie die hij kon innemen omdat de 

situatie hem daar min of meer vrij in liet. 

2.  Beleving kan ook als werkelijkheid ervaren worden

Wie iets als een voorstelling ervaart, ervaart de gebeurtenis altijd als iets dat 

geënsceneerd is. Het scherpe onderscheid in rol en ruimte betekent ook dat een 

voorstelling, hoe realistisch die verder ook mag overkomen, altijd een kunstmatig, 

geconstrueerd karakter heeft. Dat geldt zelfs voor gedrag dat niet de intentie heeft een 

voorstelling voor ons te presenteren. De vrouw die achter haar papieren aanrent, kan 

voor iemand theatraal overkomen nog voordat zijzelf daar erg in heeft. De toevallige 

passant die onwetend door een locatievoorstelling loopt, de meeuw die krijsend 

overvliegt, het kan lijken alsof het perfect in de enscenering past. 

Maar terwijl het model ‘voorstelling’ dus zelfs ‘natuurlijk gedrag’ per definitie 

‘kunstmatig’ maakt, kent beleving dat mechanisme niet. De natuurlijke wereld, zoals 

in een wandeling door het bos, of een tocht door een nauwe en donkere gang, kunnen 

wij als volle werkelijkheid beleven. Ook wanneer de situatie geënsceneerd is, zoals 

in het voorbeeld van de supermarkt, kan dit door de belever als volle werkelijkheid 

ervaren worden. Er zijn echter ook ‘theatrale belevingen’: momenten waarop dat de 

belever weet dat hij een geënsceneerde situatie betreedt. Toch kan ook hier de belever 

gaandeweg de beleving vergeten dat de situatie speciaal voor hem geconstrueerd is. 

Zoals mij dat overkwam bij Huis. Het is de moeite waard om daar nog wat langer bij 

stil te staan. 

119 De bezoeker van de supermarkt kan wel ervaren dat iemand, zoals bijv. de kassière of de agent, een 
sociale rol speelt. Maar niet dat de gebeurtenis voor hem geënsceneerd is. 
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Zowel letterlijk op de drempel van het huis als figuurlijk bij Huis, ben ik een ruimte 

en tijd (een fysieke en een esthetische) binnengestapt waar alles mogelijk is. En ik 

heb daar enige tijd staan wachten tot ‘het beginnen’ zou. Hoewel ik het vreemd vond 

dat ik in een lege gang stond, was ik de eerste tellen daar nog in een functionele, 

toevallige of conventionele ‘wereld’.120 Ik wachtte tot er iemand verschijnen zou 

om mij mee te nemen naar de plaats waar het theater zou plaatsvinden. De tellen 

daarop waren die van twijfel. Het moment daarna, nadat ik mij realiseerde dat ‘het’ 

al begonnen was, was het moment waarop, ‘een eigen tijd’ begon.121 Dit ‘het’, die niet-

natuurlijke orde van de kunst, en in dit geval het theater, is niet principieel anders 

in een theatervoorstelling. Ook bij een voorstelling zitten de toeschouwers soms op 

de drempel, in de zaal te wachten wanneer de op het toneel drentelende acteurs 

beginnen gaan, om zich kort daarop te realiseren dat ‘het’ met het drentelen al 

begonnen is. Maar vanaf het moment dat het eerste meisje de kamer binnenstormt, 

buitelden de gebeurtenissen over elkaar. De telkens nieuwe prikkels en plotselinge 

wendingen in de gebeurtenissen zorgden ervoor dat het bewustzijn van het 

geënsceneerde karakter ervan naar de achtergrond verschoof, zonder geheel te 

verdwijnen. Binnen enkele ogenblikken ben ik opgegaan in mijn rol als vader, werd 

ik van bezoeker aan Huis tot bewoner van het huis, en reageerde ik daarmee zo 

‘authentiek’ mogelijk op de situatie.122 De bijzonderheid van deze beleving was juist 

het nu en dan gelijktijdig optreden van theaterbewustzijn en werkelijkheidsbeleving: 

dat ik wist dat ik tegen een meisje sprak alsof het mijn dochter was, dat er een 

spanningsveld was tussen alledaagse, familiaire intimiteit tegen een volkomen 

vreemde. 

Ook bij een ultieme constructie, een spookhuis bijvoorbeeld, wint de kracht van 

de werkelijkheidservaring het vaak van de ervaring van het geënsceneerd zijn van 

de gebeurtenis. Ik weet dat het karretje waar ik in stap een vaste route volgt langs 

schrikeffecten en ik weet dat ik enkele minuten later weer ongedeerd het daglicht in 

zal rijden. Ik weet dat het skelet dat op mij afkomt niet echt zal zijn, maar de schrik 

120 Zoals M.A.Novak (2010) in haar dissertatie Ruimte voor beleving: installatiekunst en toeschouwerschap 
(2010) stelt: “De spatio-temporele ordening van een enscenering wordt pas waarneembaar tegen de 
achtergrond van spatio-temporele relaties die niet geënsceneerd zijn of die in ieder geval geen deel 
uitmaken van de betreffende enscenering. Een geënsceneerd proces steekt steeds af tegen wat louter 
toevallig, conventioneel of functioneel is. (p. 102) 

121 De woorden ‘een eigen tijd’ zijn ontleend aan H.G. Gadamer (1993) De Actualiteit van het schone. Volgens 
Gadamer ‘heeft elk kunstwerk zoiets als een eigen tijd, die het aan ons oplegt.’ Hij gebruik de term 
‘feest als begrip om de eigen tijdstructuur van een kunstwerk te duiden. “Laten we de tijdstructuur 
van het feest onderzoeken en nagaan of we van daaruit bij het feestelijk karakter van de kunst en de 
tijdstructuur van het kunstwerk kunnen komen. (…) Zo herinner ik eraan dat we van een feest zeggen 
dat men erin opgaat. (…) ‘Opgaan in’ houdt in dat men niet eerst behoeft te gaan om vervolgens ergens 
aan te komen. Als men opgaat in het feest, is het feest er de hele tijd.” (p. 70)

122 Het lijkt op het eerste oog een soort dubbelheid die professionele acteurs kennen, die kunnen ervaren 
dat je kunt ‘opgaan in een personage’ en tegelijk speler op een podium voor een theaterpubliek blijven. 
Maar het verschil is dat ik als performer in Huis vooral mijzelf acteer en ik door mijn medeperformers 
aangesproken word op mijn persoonlijke gedrag. 
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en het duister en de desoriëntatie die ik beleef, zijn allemaal echt. En dat is precies 

de reden waarom ik een kaartje heb gekocht. In de beleving zelf vergeten we de 

constructie. Dat is ook wat Visser stelt: ‘Iets wat je beleeft, ervaar je bovendien niet als 

bedacht, verzonnen of geconstrueerd.’

3.  Bij beleving is er de onmiddellijkheid van de ervaring. Het Zelf staat centraal

Bij een voorstelling is er de bemiddeling van een performer. Wat ik ervaar, ervaar 

ik voor een groot deel door verplaatsing in haar situatie. Maar zelfs als ik helemaal 

mee zou zijn, bijna zou ‘opgaan’ in bijvoorbeeld een personage, in een soort volledige 

identificatie, dan nog is er de notie dat ik niet samenval met de performance op 

de scène. Ik ben de vrouw niet die op de markt achter haar papieren aanrent, ik 

ben die Griekse vorst niet die blind lijkt voor zijn eigen geschiedenis. Er is een 

scheiding van rollen: ik kijk, zij rent, ik kijk, hij regeert. Ik kan mij alleen proberen 

voor te stellen hoe het zou zijn om in hun schoenen te staan. Maar die verplaatsing 

is gemankeerd; ik blijf op mijn stoel, ik leid niet hun leven, ik zit niet in hun wereld. 

Hun taal, hun lichaam zijn niet de mijne, hun decor en hun medespelers zijn niet 

die van mij, een deel van hun angsten of verlangens zal mij vreemd blijven.123 Bij een 

theatervoorstelling is er een toenadering en een grens, een absolute grens tussen het 

Ik en de Ander. Alsof het Ding an sich, om Kant te parafraseren, niet te kennen valt, en 

dat wij enkel onze voorstellingen hebben. 

Of we nu een belevingssituatie als werkelijkheid opvatten of als ultieme constructie, 

in alle gevallen is er sprake van een vorm van onmiddellijkheid van de ervaring. 

De kern van de beleving is dat men er midden in zit, dat meerdere zintuigen vaak 

tegelijk worden aangesproken en dat er geen echte afstand en overzicht ten opzichte 

van de omringende stimuli is. Dat maakt de beleving, terwijl het een geïntensiveerde 

vorm van waarnemen is, tegelijk geconcentreerd en diffuus. Geconcentreerd in de 

zin dat het subject geheel in het geding is en hijzelf centraal staat. Diffuus in de zin 

dat dat wat de beleving mogelijk maakt, de stimuli rondom hem, minder scherp en 

onderscheiden waargenomen zullen worden. Beleving concentreert zich veel meer als 

een innerlijke ervaring. Wie bijvoorbeeld een voorstelling ziet van een achtbaan, laten 

we zeggen een van enige afstand opgenomen film, ziet de kleur van de wagentjes, 

het aantal personen erin, ziet wie zijn handen voor de ogen houdt en wie zijn armen 

in de lucht steekt, enzovoorts.124 De toeschouwer heeft een tamelijk helder beeld van 

wat uiterlijk ervaren is. Dat wil niet zeggen dat zij geen innerlijke ervaring heeft. Zoals 

123 En misschien is dat laatste wel de kern van een oud theateradvies dat acteurs elkaar kunnen geven: 
‘zorg er altijd voor dat jouw personage een geheim heeft’

124 Niet alle films hanteren het principe van voorstellingsmodel. Zo is Saving Private Ryan (1998) van 
Stephen Spielberg een film die de visuele en auditieve suggestie wekte dat de waarnemer middenin het 
slagveld van Normandië was. Immersive Cinema gaat weer een stap verder. 
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gezegd: zij kan proberen zich in hen te verplaatsen. Zij kan begaan zijn met degene die 

van angst de ogen bedekt, zij kan zich voorstellen hoe de magen van de inzittenden 

voelen, hoe hun hart sneller klopt, ja, zij voelt wellicht ook haar eigen hart sneller 

kloppen. De inzittenden zijn echter degenen die iets beleven. Voor hen verschijnt die 

buitenwereld vooral als een waas, de kleur van de wagentjes, wie er gilt en wie er 

zwijgt, ja of hij zelf schreeuwt of niet, ervaart hij mogelijk niet en dat doet er ook 

niet toe. De innerlijke ervaring, de druk op het lichaam, de wind, de val, de snelheid 

waarmee dingen langs hem schieten is des te scherper. (En op basis van die ervaring 

kan hij zeggen: nooit meer, of nog een keer.) Dat maakt de beleving ook individueler en 

minder objectiveerbaar dan een voorstelling. 

De mate waarin het Zelf in de beleving centraal staat en de buitenwereld diffuus is, 

verschilt per soort beleving. In de beleving in de achtbaan is de uiterlijke ervaring 

vooral een waas en staat het Zelf centraal. In de belevenis van de Ik-persoon bij de 

supermarkt zagen we een paar momenten waarin er enige afstand en overzicht is 

en de persoon ‘buiten schot blijft’.125 De theatergebeurtenis Huis zit wat dit betreft als 

het ware tussen de achtbaan en de supermarkt in. De wijze waarop ik overrompeld 

werd door telkens nieuwe prikkels zorgde ervoor dat op ten minste één niveau de 

reflectie achterwege bleef: die van de bezoeker op zijn rol als speler. Of ik de rol als 

vader wel wilde spelen, wat de reden ervan zou kunnen zijn dat dit van mij verlangd 

werd, of ik de rol van vader goed acteerde of niet,- ruimte voor dergelijke vragen was 

nauwelijks aanwezig. Ik kon er niet bij stilstaan. De momenten waar ik wel even kon 

stilstaan, waren die bìnnen mijn rol als vader. Ik had de mogelijkheid gehad om het 

meisje bemoedigend in plaats van vermanend toe te spreken toen bleek dat ze de 

helft van de overhoorde woordjes niet kende, ik had op veel verschillende manieren 

het woord ‘penetratie’ uit kunnen leggen of kunnen beslissen dat de tijd er nog niet 

rijp voor was. Kleine momenten waarop ik, binnen die rol, verschillende scenario’s kon 

afwegen. Bij Huis was er een omgeving waar ik al die tijd in middenin stond, maar die 

ik wel voor een flink deel bewust heb waargenomen. Er waren voortdurend externe 

gegevens waarop ik moest reageren, waartoe ik mij moest verhouden. Maar het is 

waarschijnlijk illustratief dat ik mijzelf nog heel goed mijn verwarring herinner toen 

mij in de slaapkamer over ‘penetratie’ werd gevraagd, maar niet meer wat het meisje 

precies vroeg en of er een aanleiding voor was om die vraag te stellen.126 Na afloop 

van de beleving is er vooral de reflectie op wat ik gedaan had, in mijn rol als vader. En 

125 De videoregistratie van de gebeurtenis (te zien op Youtube) is natuurlijk een voorstelling geworden.
126 Kort na mijn bezoek aan Huis kon ik mij het moment van binnenvallen van het eerste meisje, het 

woeste spel op de piano, de foto met mijn gezicht, de telefoon met de opdracht de soep op te warmen, 
zeer scherp herinneren. Maar van de gezichten van de drie vrouwen stond mij niets meer bij, noch 
van de inrichting van de verschillende kamers. Als deze sterk selectieve werking van mijn geheugen 
een indicatie is voor wat het meest indruk maakte, dan gaat het vooral om gebeurtenissen waartoe 
ik zelf een nieuwe verhouding moest zoeken, mijn rol bepalen moest, veel meer dan het decor of de 
medespelers. 



106 | ER MIDDEN IN

omdat ik, zoals ik in het eerste hoofdstuk stelde, voor mijn rol als vader kon putten 

bronnen die mij vertrouwd waren, en de rol dus dicht bij mijzelf lag, ging die reflectie 

dus ook vooral over mijzelf als persoon.127 

Dat de reflectie op het beleefde vooral vanuit het Zelf vertrekt, betekent niet dat deze 

ook daarbij eindigt. Het direct aanspreken van het Zelf kan een krachtig begin zijn 

van verdere reflectie op de wereld buiten de beleving. Er zit iets onomstotelijks aan 

de zelfervaring, zoals Visser al benadrukte. En juist als die zelfervaring anders is dan 

wat ik verwacht had, als de beleving mij in situaties heeft geplaatst waar ik ‘mijzelf 

een beetje vreemd werd’, kan er een uitdaging zijn om voorbij het Zelf te komen. Zo 

kan ik er niet om heen dat ik zelf, binnen enkele minuten al een ongeduldige zelfs wat 

chagrijnige vader werd, en als ik altijd met wat dedain naar dergelijke vaderfiguren 

keek, dan moet ik nog maar eens over die kwestie nadenken. 

Net als bij een voorstelling kan een beleving dus ook tot reflectie buiten de 

ervaring leiden, maar de weg loopt anders. Een eenvoudig voorbeeld: bij een 

voorstelling over asielzoekers zien toeschouwers performers een bepaalde wereld 

weergeven. Laten we zeggen, een wereld vol machteloosheid van de figuren om de 

nieuwe omgeving waarin zij zich begeven te begrijpen. Ik zie een geënsceneerde 

wereld die een voorstel doet: zo zou het kunnen gaan. Ik kan pogen om die verbeelde 

wereld te begrijpen, mede door mij voor te stellen hoe het is om in de schoenen 

van die figuren te staan. Vervolgens (en ik bedoel dit logisch en niet temporeel) kan 

ik reflecteren over de werkelijkheid buiten de voorstelling, bijvoorbeeld hoe het is 

voor een asielzoeker om nergens thuis te zijn. In de voorstelling is de performer 

dus de bemiddelaar tussen de werkelijke en de geënsceneerde wereld. Na afloop van 

een voorstelling reflecteer ik vooral op wat ik gezien en gehoord heb,- ik reflecteer 

weliswaar ook op wat ik daarbij gevoeld en gedacht heb, maar altijd gerelateerd aan 

wat anderen hadden gedaan. Bij een theaterbeleving over dit thema zal er sprake 

zijn van onmiddellijkheid: ik kom zelf terecht in een vergelijkbare situatie als die van 

een asielzoeker (ik word bijvoorbeeld in mij vreemde talen toegesproken en met 

wantrouwen bejegend) en vanuit die beleving kan ik naderhand reflecteren op de 

situatie van werkelijke asielzoekers. 

4.  Bij een beleving is de uiterlijke ervaring lastiger mede te delen

Het is tussendoor al een paar keer aan de orde gekomen: omdat een beleving veel 

meer op het Zelf gericht is, is het lastig om met anderen eenzelfde referentiepunt 

te delen. Bij een voorstelling is er afstand en overzicht ten opzichte van de stimuli, 

en omdat de toeschouwers niet ingrijpen in de voorstelling kan deze een zeker 

127 Het verschil, in dit geval, tussen een vaderrol en die van bijvoorbeeld een Middeleeuwse koning, ligt in 
de accentverschillen in grammaticaal dezelfde zinnen: Hoe zou ik de rol van vader spelen, en: Hoe zou 
ik de rol van koning spelen. Het accent maakt een wereld van verschil. 
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reproduceerbaar karakter hebben. De theaterpraktijk in de moderne tijd berustte voor 

een deel op die reproduceerbaarheid. Hierdoor kon een voorstelling langere tijd en 

voor een verschillend publiek gespeeld worden, konden recensies geschreven worden 

voor mensen die de voorstelling op verschillende tijden en plaatsen hadden gezien 

of nog gingen zien. Bij een theaterbeleving is dat anders. Wanneer de belever in een 

immersieve situatie verkeert, omgeven door allerlei stimuli, zal hij zelden een precies 

beeld van die situatie krijgen, omdat precies de fysieke afstand en de mogelijkheid 

tot overzicht hem ontbreekt. Wanneer de theaterbeleving interactief is, kan de belever 

misschien nog wel een enigszins heldere indruk krijgen van de situatie rondom hem, 

maar zal zijn ingrijpen ervoor zorgen dat hij geheel andere uiterlijke ervaringen zal 

opdoen dan degene vóór of na hem. En veel theaterbelevingen zijn combinaties van 

immersiviteit en interactiviteit. 

Anders gezegd: omdat in een beleving het Zelf in het geding is en we er midden 

is staan, is het voor de bezoeker vaak lastig om voor zichzelf te bepalen wat de 

situatie was waarin hij verkeerde en daarmee ook lastig om dit aan een ander mede 

te delen. Tevens is er vaak geen structureel referentiepunt in een gemeenschappelijke 

herinnering: iedere belever maakt doorgaans daadwerkelijk iets anders mee. 

Beleving als een model?

Nu de overeenkomsten en verschillen tussen ‘voorstelling’ en ‘beleving’ op een rijtje 

zijn gezet, komen we toe aan de beantwoording van de vraag of de beleving net als het 

drama of de voorstelling is op te vatten als een specifiek model. Als een model dat in 

potentie kritisch is omdat het alternatieve zintuiglijkheid organiseert, de toeschouwer 

aanmoedigt die nieuwe ordening op zijn betekenis te bevragen, en daarmee een 

voorstel wordt om de werkelijkheid op een andere wijze te bezien. 

Het antwoord op die vraag zal niet zo eenduidig zijn. 

In zijn algemeenheid kunnen we niet spreken van ‘beleving’ als model. Hoewel iedere 

belevenis als een bijzondere, afgebakende ervaring opgevat mag worden, zal niet 

iedere beleving als alternatieve zintuiglijkheidsordening ervaren worden. Ook een 

aantoonbaar geënsceneerde beleving, zoals de gebeurtenis in de supermarkt, kan 

immers als werkelijkheid ervaren worden. En omdat de beleving in zijn algemeenheid 

een veel groter repertoire aan posities kent dan de voorstelling, en omdat de belever 

vrijer is om situaties naar de eigen hand te zetten, is het eveneens lastig om te 

spreken van een model. Niet de beleving maar de belever organiseert in belangrijke 

mate de ervaring.

 

Dat ‘beleving’ niet is op te vatten als een model, betekent niet dat belevingen niet 

kritisch kunnen zijn, maar dat het karakter ervan zeer verschillend is. 
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Van werkelijke belevenissen kunnen we leren, zoals we van het leven leren 

kunnen. Theatermakers kunnen hun enscenering verborgen houden om de beleving 

als werkelijkheid te laten verschijnen. 

Daarnaast bestaan er belevingssituaties die zeer nadrukkelijk geconstrueerd 

zijn om ons iets te doen leren, zoals rollenspellen, simulators of learning games, die 

vooral effectief zijn als zij de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen, zonder grote 

gevolgen te hebben op die werkelijkheid.128 In die zin voldoen zij aan wat Aristoteles 

over uitbeeldingen schreef: we kunnen leren van nauwkeurige nabootsingen omdat 

de notie dat het niet echt is ons speelruimte geeft. Ook theatermakers kunnen ons in 

situaties brengen die we doorgaans liever vermijden of waar we ons anders zelden in 

zouden begeven.129

Tevens is het mogelijk dat theatermakers, anders dan bij veel rollenspelen of 

simulators, niet expliciteren wat er precies te leren valt. Iets wat mogelijk een kritische 

reflectie kan bevorderen. Net zoals er bij de voorstelling de vraag is ‘waarom wordt dit 

mij vertoond’ zo kan er in een niet instrumenteel ingebedde, niet functionele beleving 

de vraag oprijzen: ‘waarom maak ik dit mee’, ‘wat wil dit mij vertellen’? Voorwaarde 

is wel dat wij deze beleving dan als een situatie ervaren die voor ons geënsceneerd is. 

Dan kan er als het ware een dubbelbewustzijn plaatsvinden, een van werkelijkheids- 

en een van spelbeleving, een van een natuurlijke en een van een mogelijke wereld. 

In mijn beleving van Huis traden theaterbewustzijn en werkelijkheidsbeleving nu 

en dan gelijktijdig op.130 Het opgaan in een spel zonder volledig te vergeten dat het 

om een spel gaat, is een ervaring die velen van ons zullen herkennen, of het nu om 

een functioneel rollenspel gaat of laten we zeggen een spelletje schaak waar het 

geslagen worden van een pion als een werkelijke klap gevoeld kan worden. Huis is 

echter geen rollenspel in het kader van gezinseducatie, noch een door mij gekend 

spel, als schaken, waar ik (samen met iemand) aan begin. Met Huis stap ik in een spel, 

in een voor mij onbegrensde situatie waarin er met mij gespeeld gaat worden. De 

vraag waarom ik dit mee-maak kan daarmee eerder geactiveerd worden dan bij een 

functioneel rollenspel of een spel waarvan de regels en opzet bekend zijn. Het is een 

spel dat geen doel kent en daarmee reflectie op het spel zelf kan aanmoedigen. 

Toch wordt ook in Huis niet zozeer de ordening van het spel bevraagd, maar het 

eigen gedrag en de innerlijke ervaring. Het Zelf staat centraal. Deels omdat in de 

128 Ik word niet echt geslagen of ontslagen als ik in een rollenspel niet goed met een boze klant weet om te 
gaan. En hoe realistisch de vluchtsimulatie ook is, ik stort niet neer als ik een foute handeling verricht. 

129 In het theater is ook hierin wel enige traditie. De leerstukken van Brecht bijvoorbeeld, uitgeschreven 
teksten die in beginsel geen publiek nodig hebben maar vooral door hen te spelen tot inzichten moeten 
leiden, of het meer op improvisatie gerichte Forumtheater van Augusto Boal, waarin toeschouwers 
op een (door professionals) geïnitieerde scène kunnen reageren door zelf de vloer op te gaan en met 
nieuwe voorstellen te komen. 

130 Het zijn momenten die raken aan wat Poppe over de voorstelling schreef: “het spektakel creëert een 
nieuwe orde. Deze wordt opgesteld op basis van de werkelijkheid en de natuurlijke wereld, die in 
dezelfde adem echter ook ontkend worden.”
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beleving het subject tot het centrum van de gebeurtenissen wordt gemaakt, deels 

vanwege het diffuse karakter van de omgeving waarin het subject zich bevindt. 

Tenslotte, maar deze opsomming claimt geen volledigheid, zijn er theatrale 

belevingen met een geringere interactie en meer ruimte om zelf het tempo te bepalen, 

waardoor wij ons voortdurend bewust blijven van de constructie van de gebeurtenis. 

Reverse bijvoorbeeld van Johannes Bellinks, een audioroute waarin je onder een uur 

lang, zonder om te kijken achteruitloopt. Ook hier blijft evenwel de ervaring van 

werkelijkheid sterk aanwezig, het moeizame lopen bijvoorbeeld, en ook hier richt veel 

van de aandacht zich op het Zelf. Recensent Sander Janssens schrijft erover:

“Dat doet iets met je tempo. Niet alleen omdat het achteruitlopen soms behoorlijk 

spannend is en bij vlagen meer schuifelen dan wandelen is – ook omdat je niet 

bezig bent met wat er direct om je heen gebeurt. Je kijkt letterlijk alleen maar 

terug: er is geen aanleiding meer om je pas even te versnellen, je wandelt niet 

doelgericht maar wordt voortdurend overvallen door waar je bent.” 131

In al die verschillen tussen in potentie kritische theaterbelevingen, zijn er wel 

overeenkomsten. Het gaat om het aanbieden van alternatieve situaties, van mogelijke 

werelden waar wij in staan en in handelen. Het subject is daarmee voor een belangrijk 

deel maker van de beleving en niet toevallig staat (tijdens, maar meestal naderhand) 

de reflectie op het Zelf centraal. Maar de verschillen tussen verschillende soorten 

theaterbeleving zijn ook erg groot en het richt zich nauwelijks naar de kaders van een 

model, zoals de voorstelling dat wel doet. 

De voorname verschillen tussen voorstelling en theaterbeleving laten zich ook 

op een andere manier beschrijven. In de theaterbeleving kan de autonomie van 

de enscenering verdwijnen naarmate de belever meer posities kan innemen en 

meer invloed kan uitoefen op de situatie. Tekens om de sociale autonomie van 

de theatergebeurtenis te garanderen, waardoor het opgevat kan worden als een 

mogelijke, niet natuurlijke wereld, zullen door de belevers vaker over het hoofd 

worden gezien naarmate zij de beleving meer als werkelijkheid opvatten. De 

voorstelling zal daar altijd weerstand aan bieden. Voor de beleving geldt veel meer: 

‘alles is mogelijk in een hier en nu’.

131 Sander Janssens: Nieuwe perspectieven op dagelijkse routines, 24 juni 2018, sanderjanssens.nl> 2018/06/24
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HOOFDSTUK V 
HET KRITISCH SYSTEEM IN DE BELEVINGSCULTUUR

I KENMERKEN VAN DE BELEVINGSCULTUUR 

De weerschijn van de zee. Een blauwe gloed

De voorstellingscultuur kenmerkte zich door de dominantie van de voorstelling 

als een model van omgang en waarneming, en door het bestaan van een specifiek 

kritisch systeem van afstand en bemiddeling. We kunnen niet zeggen dat in de 

hedendaagse cultuur op beleving gerichte kunst de boventoon voert. Het wint terrein 

in vele kunstvormen, maar een groot deel van onze benaderingswijze van kunst 

lijkt trouw aan het voorstellingsmodel te blijven: we gaan nog altijd naar musea 

om vanaf enige afstand schilderijen te bekijken, naar concertzalen om in stilte 

naar muziek te luisteren, naar theaterzalen om vanuit onze zetels voorstellingen 

bij te wonen. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over het eventuele succes van 

de belevingskunst, zoals het in de eerste decennia van wat we met terugwerkende 

kracht ‘de voorstellingscultuur’ kunnen noemen, ook geen gelopen race was dat het 

voorstellingsmodel zou zegevieren. Maar zelfs als we kijken naar publieksgedrag bij 

voorstellingen, en zeker bij bezoekers die tot de nieuwere generaties behoren, lijkt er 

iets gaande. 

Zoals de veelvuldige bezoeker van de opera of de schouwburg eind achttiende 

eeuw kon merken dat er iets aan het veranderen was in de zaal, hoe de beste 

zichtplaatsen en niet de best zichtbare plaatsen gewild werden, hoe een deel van 

het publiek stiller werd of met zachte sisklanken of verongelijkte blikken anderen 

tot stilte wilde manen, zo kan de hedendaagse bezoeker de indruk krijgen dat het 

de laatste jaren wat onrustig aan het worden is in de zaal. In een studie uit 2015 

naar de theaterervaringen van Engelse teenagers spreekt de theaterwetenschapper 

John M. Richardson van the blue glow from the back row, het licht dat van mobieltjes 

komt die jongeren tijdens voorstellingen regelmatig gebruiken. Uit de interviews 

met jongeren die hij meenam naar theatervoorstellingen blijkt dat zij grote moeite 

hebben met zo een beetje alle conventies van een regulier voorstellingsbezoek. Om 

slechts enkele punten te noemen: lang stil zitten en zwijgen wordt als een zware straf 

ervaren, de gedachte dat men moet betalen voor een bezoek is volkomen vreemd 

voor deze on-line-generatie, en de afwezigheid van beeldschermen op het podium 

en in de zaal wekt zo mogelijk nog meer verbazing.132 Zeker, het gaat hier niet om 

een geoefend theaterpubliek. Maar het voorbeeld is meer dan een anekdote. The blue 

glow is een fenomeen dat het merendeel van de theaterperformers zal kennen. Het 

132 Richardson, John M. 2015, “Live theatre in the age of digital technology: Digital habitus’ and the youth 
live theatre”, in: Participations, vol. 12, pp. 206-211.
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gloeit inmiddels ook op onder het volwassen publiek en allang niet meer alleen vanaf 

de achterste rij en zelfs in gesloten zwarte zalen waar purperrode stoelen ons een 

ongestoord zitcomfort leken te garanderen, is de weerschijn zichtbaar. Die rusteloze 

blauwe gloed, die als de golven van de zee de theaters binnendringt, zouden we 

kunnen zien als een metafoor. Een metafoor voor een nieuwe cultuur, waarvan het 

ontstaan niet tot één bron te herleiden is, maar wel onder één noemer is te brengen: 

de esthetisering van het bestaan. Een esthetisering van de omgeving, van werk en vrije 

tijd, van politiek en economie, en van ons persoonlijk leven dat wij willen vormgeven 

tot boeiende levens. Een gestaag voortschrijdend proces dat de beleving aanmoedigt 

en het kritisch systeem ingrijpend doet veranderen.

Dit hoofdstuk fungeert als een spiegel van hoofdstuk III, waarin het kritisch systeem 

van de voorstellingscultuur beschreven werd. Een spiegel waarin scheuren lange lijnen 

trekken. Stapsgewijs zal ik beschrijven hoe de theatralisering van het bestaan tot 

veranderingen leidt in de status van alle drie de idealen van de openbaarheid, en hoe 

het alle drie de vormen van autonomie onder druk zet. Ik zal de transformaties laten 

zien van de podia en de theaterkritiek, de instituties die zich tot deze veranderingen 

moeten verhouden. Tenslotte zal ik een eerste balans opmaken van wat dit alles 

betekent voor de kritische dimensie van het theater. En net als in het derde hoofdstuk 

begin ik met een nieuwe vloed aan cultuurgoederen die in het leven van mensen 

verschijnt. 

II VERANDERINGEN IN DE IDEALEN VAN DE OPENBAARHEID

Vrije toegankelijkheid en het performance-spectacle paradigma 

De voorstellingscultuur kon vormkrijgen dankzij een snel stijgende toegankelijkheid 

van kunst en cultuur. Voor het eerst konden mensen werken zien die zij nog nooit in 

hun leven hadden aanschouwd en waarvan velen het bestaan niet eens afwisten. De 

culturele revolutie die hiermee plaatsvond, uitte zich in idealen over het algemene 

belang van kunst, in de kunstgerichte instituties die overal ontstonden, die kunst 

tegelijk openbaar èn tot een eigen domein maakten, in de stille, geconcentreerde 

omgang van liefhebbers met uitingen van kunst. Wat ooit de aanjager bleek van 

een geheel nieuwe cultuur is inmiddels een bijna vanzelfsprekend gegeven. We zijn 

omringd door cultuuraanbod, als een vis door water. Cultuur zit nu letterlijk in onze 

broekzak of handpalm, als een klein podium waarop een wereldaanbod verschijnen 

kan en waarop wij ook zelf kunnen acteren. En dat succes heeft iets veranderd. Op 

de eerste plaats dus in onze directe omgang met kunst, zoals de blauwe gloed dat 

illustreert. En op de tweede plaats verandert het iets in de bemiddelende instituties, 
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die ooit een groot deel van hun bestaansrecht ontleenden aan het toegankelijk maken 

van kunst, maar die nu hun uitzonderlijkheid in deze in het gedrang zien komen. 

De alomtegenwoordigheid van cultuur tast de uitzonderlijkheid aan van individuele 

kunstwerken en van de instituties die deze kunst publiekelijk maken. Of preciezer 

gezegd: het tast de status aan van een publiek dat uit enkel toeschouwers bestaat.

De rol van publiek

In hun boek Audiences: a sociological theory of performance and imagination (1998) schetsen 

de auteurs Abercrombie en Longhurts een korte geschiedenis van het publiek. 

Eeuwenlang waren er enkel ‘simple audiences’, die zich op één locatie verzamelen om 

een live-gebeurtenis bij te wonen. Theater is, in ieder geval tot voor kort, altijd een van 

die kunstvormen met een dergelijk publiek geweest. In de twintigste eeuw ontstaan 

er met de opkomst van radio, film en televisie de zogeheten ‘mass audiences’, waarbij 

het publiek zich niet hoeft te verzamelen en het een gemediatiseerde gebeurtenis zal 

ervaren. In de laatste decennia van de twintigste eeuw is er een derde type ontstaan, 

wat de auteurs een ‘diffused audience’ noemen. Het gaat om een publiek dat zich 

vrijelijk tussen de simple en mass audiences heen en weer beweegt, maar dat ook 

een belangrijk verschil heeft ten opzichte van die twee. In het nieuwe type is namelijk 

de sociale en fysieke afstand tussen publiek en performer verdwenen: mensen zijn 

tegelijk toeschouwers en willen zelf gezien worden. (p. 95) Een van de voorbeelden die 

de auteurs geven van een diffused audience is die van fans van Star Trek. Deze zien 

niet alleen de films, maar komen ook bijeen om zich als hun favoriete personages 

te verkleden, performances te geven en video’s te maken. Soms worden er door hen 

zelfs nieuwe personages gecreëerd. (p. 124) De term ‘diffused’ staat dus in feite voor 

twee soorten van vermenging: die van de twee publiekstypen en die van de rol van 

toeschouwer en performer. 

Abercrombie en Longurst leggen, zij het niet in die bewoordingen, een verband 

tussen het kwantitatieve succes van de vrije toegankelijkheid en het ontstaan van een 

op beleving gericht publiek. Het nieuwe type publiek kan opkomen op het moment 

dat het de gewoonste zaak van de wereld is geworden om publiek te zijn.133 De wereld 

verschijnt steeds meer als schouwspel, en als de wereld als zodanig gezien wordt, 

betekent dat ook de mensen die erin leven iets opvoeren om aanschouwd te worden. 

In potentie is daarmee iedereen performer en publiek. (p. 91). De schrijvers gebruiken 

in dit verband de term Performance-Spectacle-Paradigm. Diffused audiences komen 

volgens hen voort uit de interactie tussen twee hedendaagse processen: de opvatting, 

productie en receptie van de wereld als spektakel en de vorming van individuen als 

zijnde narcistisch. Wat dat laatste betreft, leunen zij sterk op het werk The Culture of 

133 Zo beschrijven zij hoe voor veel mensen muziek overal aanwezig lijkt, als een soort achtergrondgeluid 
waarnaar ze soms gericht luisteren. En hoe het aanbod een dagelijks ritme kan bepalen, zoals ‘na het 
journaal het avonddiner’, ‘na dat televisieprogramma naar bed’. 
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Narcissism (1979/1991) van de cultuurhistoricus Christopher Lasch. 

Volgens Lasch werd eind 1960’s begin 1970’s in de Verenigde Staten het beeld van een 

mens manifest die niet meer worstelt met externe gegevenheden, zoals materiële 

omstandigheden of een moraal van geboden en verboden, maar van een individu dat 

in grote mate van vrijheid zelf zijn leven kan vormgeven. Een mens die weinig geloof 

hecht aan autoriteit en de overgave aan grotere verbanden. Hij poogt zijn leven te 

vullen met intense ervaringen, maar heeft nog altijd anderen nodig om zich mee te 

identificeren en zelf opgemerkt te worden. Wanneer hij zelf naar anderen kijkt moet 

de (‘innerlijke’) afstand niet te groot zijn, omdat dat de identificatie in de weg staat. 

Hij kan zich niet met een ander identificeren zonder die ander als een verlengstuk 

van zichzelf te zien. Als hij naar theaterpersonages kijkt, wil hij dat ze dicht bij hem 

staan, zodat hij zich ermee identificeren kan.134 En hij hoopt dat er voldoende mensen 

bij hem in de buurt zijn om hém te zien. Want om zijn eigen persoonlijkheid te 

ontwikkelen moet hij ook door anderen opgemerkt worden in zijn enscenering van 

authenticiteit. Het leven wordt een kunstwerk, de creatie van een persoonlijkheid die 

indruk moet maken op anderen. (pp. 91-92). 

Lasch’ meer algemene cultuurhistorische observaties komen overeen met de 

bevindingen van de socioloog Gerhard Schulze, die een groot onderzoek naar de 

smaakpreferenties van Duitse inwoners deed en dit in 1992 onder de titel Die 

Erlebnisgesellschaft publiceerde. In het voorwoord van de editie uit 2005 omschrijft 

Schulze deze maatschappij als een ‘Sozialwelt unter der Regie der Innenorientierung’ 

die eind 1960’s, begin 1970’s in opkomst was en die een point of no return vormden. 

(2005 IIX). De hedendaagse cultuur, zo stelt hij, is het resultaat van een sterke 

esthetisering van het leven, een ideaal dat lange tijd slechts voor enkelingen 

realiseerbaar bleek, maar inmiddels alle nieuwe generaties bezielt. 

Schulze onderzocht niet alleen de verschillen in smaakvoorkeuren op basis 

van culturele en economische klassen, maar ook op basis van leeftijd: mensen die 

vóór en die na 1950 geboren zijn.135 Het leeftijdsonderscheid laat een opvallende 

ontwikkeling zien in de verhouding tussen het Zelf en de omgeving (en specifiek: 

de cultuur). Oudere generaties zijn overwegend wereldgericht en zien de omgeving 

als iets waartoe zij zich moeten verhouden en eventueel aan conformeren. De hoger 

opgeleiden onder hen koesteren in hun relatie met kunst een duidelijk hiërarchische 

134 Lasch (1991): “A narcissistic society worships celebrity rather than fame and substitutes spectacle 
for the older forms of theatre, which encouraged identification and emulation precisely because they 
carefully preserved a certain distance between the audience and the actors, the hero worshipper and 
the hero.” (p. 86) 

135 Naast het verschil in tijd, 15 jaar, vormt Schulzes oog voor diverse generaties een belangrijk verschil 
met het onderzoek dat de Franse socioloog Pierre Bourdieu deed, die in 1979 zijn spraakmakende La 
Distinction: critique sociale du jugement publiceerde. 
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opvatting (het geloof in een canon van goede werken, het geloof in een onderscheid 

tussen hoge en lage kunst) terwijl hun omgang met kunstwerken vooral een 

contemplatieve is. Bij de jongere generaties is het wereldbeeld sterk Ik-verankerd. 

Wat buiten is, wordt op de innerlijke ordening betrokken: het beroep, de partner, de 

woning, de directe omgeving,- het moet zó zijn ingericht dat zelfverwezenlijking 

mogelijk is. De situatie wordt volgens Schulze door het Zelf geïnstrumentaliseerd, 

niet het Zelf voor de situatie. (p. 315) Dat betekent dat deze mens veel van wat 

hem omringt als ‘grondstof’ (Rohmaterial) beschouwt om het naar eigen individuele 

voorkeur te veranderen.136 

„Traditionelle Zweckbestimmungen des Körpers wie Arbeit, Kampf, Fortpflanzung 

werden verdrängt durch die Instrumentalisierung des Organismus als 

Erlebnismedium. Die Psyche wird nicht mehr gemessen mit Begriffen wie Tugend, 

Standhaftigkeit, Charisma oder edle Größe, sondern mit Kriterien wie Spontanität, 

Empfindungsreichtum und Gefühlsintensität.“ (p. 59) 

Vooral bij de hoger opgeleide nieuwe generaties zijn ‘ontplooiing’ en ‘spontaniteit’ 

belangrijke begrippen. Hun belevingsparadigma is dat van de kunstenaar. Er wordt 

geloofd dat de kunstenaar ‘hard aan zichzelf werkt’, een eenzame arbeid soms, maar 

enkel aan zichzelf verplicht. Deze kunstenaarsopvatting maakt het volgens Schulze 

mogelijk dat de openbaarheid opgevat kan worden „als Kulisse für den Triumph des 

inneren Kerns.“ (p. 317) Goede levens zijn mooie levens,’ zo menen deze generaties, 

en daarmee heeft de esthetisering van het dagelijks leven een normatief karakter 

gekregen. Schulze spreekt zelfs van ‘het imperatief: beleef je leven’ waardoor de 

nieuwe generaties geleid worden (p. 67).137 Meedoen, mee-maken, het naar eigen 

smaak vormen van de omgeving is een belangrijk aspect geworden in het levensideaal 

van nieuwe generaties. Het maakt deel uit van de nieuwe persoonlijkheidsstructuur 

en daarmee zit het verlangen naar beleving dus veel dieper dan enkel de uitbundige 

commercialisering en consumptiedrang in de economische hoogtijdagen, van de 

1990’s.138

Schulze, Lasch, Abercrombie en Longurst laten vanuit verschillende invalshoeken 

136 „Zu den genannten kollektiven Komponenten des Alltagsästhetik tritt eine singuläre persönliche 
Komponente hinzu. Aus dem genormten Rohmaterial wird durch Abwandlung, Verfeinerung, 
Nachbereitung und subjektive Deutung in der Endstufe des ästhetische Konsums etwas Einmaliges, 
Unwiederholbare geformt.“ (2015, p. 120)

137 En: „Wissen, was man will, bedeutet wissen, was einem gefällt. „Erlebe dein Leben!“ ist der kategorische 
Imperativ unserer Zeit.“(p. 59)

138 In het voorwoord bij de tweede editie (2005) beschrijft Schulze dat de actuele economische crisis 
weliswaar een einde heeft gemaakt aan de euforie van ‘het gouden tijdperk’ van de 1990’s, maar dat dit 
niet betekent dat de belevingsmaatschappij daarmee op haar retour is. Schulze erkent wel een verband 
tussen een mate van welvaart en een belevingssamenleving. Het ‘project van het mooie leven’ kan 
alleen een wijdverbreid verschijnsel zijn als basisvoorwaarden zoals inkomens- en bestaanszekerheid 
niet problematisch zijn. Maar de welvaartssamenleving blijft ook in tijden van economische recessies 
krachtig genoeg om de vraag ‘wat wil ik’ (in plaats van de vraag ‘wat moet ik’) als dominante 
levensvraag mogelijk te laten zijn.
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eenzelfde patroon zien: de vanzelfsprekende aanwezigheid van cultureel aanbod 

die het mogelijk maakt dat de wereld meer als schouwspel en de mensen meer als 

performers opgevat worden, gaat samen met een persoonlijkheidsstructuur waarin er 

een diep verlangen is om de omgeving om te vormen tot decor en podium van het eigen 

leven, om zo door anderen gezien te worden. ‘Spektakel en narcisme voeden elkaar in 

vicieuze cirkel,’ schrijven Abercrombie en Longhurts (1998, p. 75) In de terminologie 

die ik hanteer: de alomtegenwoordigheid van kunst en cultuur en het verlangen naar 

beleving voeden elkaar voortdurend. 

De werken van Lasch, Schulze en Abercrombie en Longhurst verschijnen enkele 

jaren voordat sociale media als Facebook en YouTube worden opgericht.139 Media die 

het voor mensen nog eenvoudiger maken om ook zelf gezien te worden en voor een 

breed publiek te performen. De mediatechnologie die een belangrijke bijdrage heeft 

geleverd aan de situatie dat iedereen altijd en overal publiek kan zijn, en die het 

verlangen voedde om zelf te performen en een esthetisch georiënteerd leven te leiden, 

maakt het nu ook mogelijk om met een eenvoudige handbeweging het podium te 

betreden. 

En daarmee verschuift het ideaal van de vrije toegankelijkheid. Dat richt zich 

niet meer vooral op het openbaar maken van cultuurproducten zodat deze door een 

publiek gezien kunnen worden, maar op het streven van een publiek om zelf aan de 

cultuur deel te nemen en daarin gezien te worden. 

De rol van de twee bemiddelende instituties. Podia en critici

Kunstinstituties zoals podia moeten op de een of andere manier een antwoord 

op dit verlangen bieden. Deels wellicht gedreven door economische of politiek 

verplichtingen om tot een groter of meer divers publiek te komen, maar ook om 

aansluiting te houden tot een nieuwe vitale cultuur en het veranderde ideaal van 

toegankelijkheid, zullen zij zich binnen het performance-spectacle-paradigma moeten 

begeven.140 Sommige van die podia doen dat door belevingen te organiseren, zoals 

museumnachten of de Meezing Matthaüs en Zing en Beleef, van het Concertgebouw. 

Maar podia zullen dat ook doen door bezoekers van het begin tot het einde, van 

programmering tot en met evaluatie, medeverantwoordelijk te maken. 

139 Hyves en Facebook zijn in 2004 opgericht, YouTube in 2005. 
140 Het gaat hier om een brede ontwikkeling, die in feite alle, ook niet-kunstgerichte podia betreft. 

Soms zien podia zich genoodzaakt om zich op hun positie te bezinnen vanwege te geringe 
bezoekersaantallen, of een te exclusief (te wit, te oud, te hoogopgeleid) publieksbereik. Zoals 
Concertgebouwdirecteur Simon Reinink dat lijkt te verwoorden: “Het verschil is dat veertigers van nu 
niet meer per se opgevoed zijn met klassieke muziek. Er is nu bovendien een andere kunstbeleving. 
Het klassieke concert als een ritueel waarbij je stil moet zijn en stil moet zitten, spreekt niet iedereen 
aan. Jongeren willen vooral een multidisciplinaire avond, liefst ook nog interactief. Het is een artistiek 
zoektraject om formats te bedenken voor deze tijd...” (Trouw 10 april 2013) Soms lijkt de vraag nog 
existentiëler van aard. Zoals in het rapport Musea in transitie dat ‘Erfgoed Nederland’ in 2010 uitbracht: 
“In een samenleving waarin afstanden geen rol meer spelen, iedereen en alle informatie binnen bereik 
is door het internet, is de vraag: ‘Als er een hang naar betekenisgeving is en musea onderdeel van onze 
identiteitsvorming zijn, welke rol is er dan voor het museum weggelegd? (p. 17)
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Zo is onder leiding van directeur Alex Kühne de Deventer Schouwburg in 2011 een 

project begonnen waarmee hij het instituut tot ‘podium van de stad’ wil maken. 

Het opmerkelijke zit hem in de inhoud van het voorzetsel. Het Hamburgse Theater 

claimde ook een theater van het publiek te zijn. Maar de macht van dit publiek lag 

in het oordeel dat het achteraf velde, en in de mate van zijn opkomst, zoals die 

onderneming binnen een jaar moest constateren. De Deventer Schouwburg betrekt de 

bevolking reeds vooraf. In 2016 zijn meer dan 140 inwoners van de stad betrokken bij 

de programmering. Een dergelijke vorm van publieksparticipatie leidt volgens Kühne 

ook tot een hogere bezettingsgraad van het gebouw. 

“Indien je twaalf tot dertien mensen in de stad bereikt die mee willen kijken naar 

het programma en de marketing, gaat het Orkest van het Oosten van 200 naar 

de 300 verkochte stoelen. Dat vind ik een mooie vorm van verantwoordelijkheid 

geven. Daarom moet over een jaar of vijf de taak van de basisprogrammeur 

verleden tijd zijn. Want op gebied van cabaret, klassieke muziek en opera moet je 

samen met de stad een programma kunnen maken.”141

Het Fonds Cultuurparticipatie heeft het Deventer traject in 2016 officieel tot 

voorbeeldtheater verklaard, maar het is zeker niet het enige traditionele podium dat 

naar mogelijkheden zoekt om het publiek actief bij de kunst te betrekken.142 

Een andere vorm van publieksparticipatie betreft de evaluatie van het aanbod. En 

dat brengt ons tevens bij het tweede bemiddelende instituut dat in dit onderzoek 

centraal staat: de theaterkritiek. In de belevingscultuur maakt de bemiddelende 

rol van de criticus steeds meer plaats voor de directe invloed van het publiek. In 

talentenshows en reality-programma’s op televisie is het al langer gebruikelijk dat 

kijkers mogen stemmen over de performers, terwijl de likes en dislikes op sociale 

media zelfs dagelijkse routine zijn geworden. De theaterwereld kent inmiddels 

ook diverse manieren om de bezoeker onmiddellijk als criticus te laten spreken. 

Zo zijn er onder de titel ‘Het Laatste Woord’ de afgelopen jaren nabesprekingen 

van theatervoorstellingen georganiseerd waarin het gesprek plaatsvindt “tussen 

toeschouwers onderling, zonder interventie van experts of de kunstenaar zelf.”143 

141 “Podium van en met de stad: een gesprek tussen Alex Kühne van de Deventer Schouwburg”, door 
Menno Heling, 19 juni 2016. https://www. mmnieuws.nl…/podium-van-en-met-de-stad-in-gesprek-
met-alex-kuhne-van-de-deventer-schouwburg. Laatst bezocht: 1 juli 2019.In ditzelfde interview stelt 
Kühne dat het organiseren van betrokkenen in feite een overlevingsnoodzaak is: “Onder de theaters heb 
je mijns inziens de ‘klagers’ en de ‘winnaars’. Klagers hebben terugloop van het publiek en zien geen 
mogelijkheid dat te keren. (…) Winnaars zijn diegene die in contact treden met hun omgeving en zich 
daartoe gaan verhouden in relatie en programma.

142 Er zijn gelijkaardige trajecten bij onder andere de Amsterdamse Stadsschouwburg en Theater Zuidplein 
in Rotterdam, welke laatste sinds het eind van de vorige eeuw bevolkingsgroepen bij de programmering 
van het aanbod betrekt en daarmee een groter en vooral meer divers publiek bereikt. Zie het artikel 
“Doelgroepen zelf laten programmeren” in de digitale NRC van 15 mei 2014. https://www.nrc.nl/ 
nieuws/.../doelgroepen-zelf-laten-programmeren-1377569-a1393314. Website laatst bezocht: 8 mei 
2018.

143 Dijkwel, M. Van Hulst, S. en Kokkelmans, S.(2017): De taal van de toeschouwer, Amsterdam: De Nieuwe 
Toneelbibliotheek, pp. 10. De uitgave bevat naast de beschrijving van verschillende gesprekstechnieken 
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Theaterfestivals werken met uitgebreide bezoekersevaluaties waarin gevraagd 

wordt naar de publiekservaring van het aangeboden theater. De festivals kunnen dat 

meenemen in de programmering van het nieuwe seizoen. Festivals als Boulevard en 

Over het IJ maken ook graag gebruik van sociale media, vooral Facebook, met reacties 

van bezoekers die voor een deel bestaan uit beschrijvingen van voorstellingen (en 

voor een groot deel uit door bezoekers gemaakte foto’s) en waarin de bezoeker zijn 

of haar waardering kan geven door middel van sterren en (dis-)likes. Maar de meest 

uitgesproken vorm vinden we wellicht in wat we ‘embedded criticism’ kunnen 

noemen.144 Het gaat om strategieën zoals die in Kühnes traject ‘podium van de 

stad’ voorkomen, waarbij bezoekers een rol krijgen als adviseur, programmeur, 

ambassadeur, maar ook als criticus van het podiumaanbod. En waar Kühne voorspelt 

dat de traditionele programmeur gaat verdwijnen, doet Cor Wijn, die publiceert 

en adviseert op het gebied van cultuurbeleid, dat voor de kunstcriticus. In een 

internetartikel van 15 juni 2016 over het poppodium Ancienne Belgique (AB) te Brussel 

schrijft hij:

“Voor de AB zijn de bezoekers tegelijkertijd ook de ambassadeurs en de 

recensenten van de concertzaal. (…) Bezoekers worden uitgenodigd om 

recensies, foto’s en filmpjes te maken en online te plaatsen, recensies en 

afbeeldingen worden gevolgd en geliked (of disliked), frequente besprekers 

krijgen uitnodigingen voor backstage bezoek en de bezoekers tezamen kunnen 

beïnvloeden welke acts naar de AB worden gehaald.” 

En volgens hem hebben dergelijke ontwikkelingen gevolgen voor de kunstkritiek.

“Ooit was de kunstkritiek de belangrijkste schakel tussen het culturele aanbod en 

het publiek, maar dat is verleden tijd. (….) Niet langer laten kunstliefhebbers zich 

blindelings leiden door de voor- en afkeuren van een gezaghebbende criticus…”145

In een flink deel van de keten, van selectie tot evaluatie, komt de bezoeker 

meer centraal te staan. De bemiddelende instituties, podia en theaterkritiek, 

veranderen daarmee wezenlijk van rol overeenkomstig een algemene tendens in de 

belevingsmaatschappij: ze veranderen van plaatsen van bemiddeling naar platformen 

van onmiddellijke interactie. De ontwikkelingen zijn zeker niet onomstreden, zoals 

we in hoofdstuk I gezien hebben. Dat ‘podia’ vandaag de dag inzetten op vormen 

van beleving, de bezoeker centraal stellen en hem zelf een rol laten spelen in de 

omgang, selectie, programmering en recensies van kunst, wordt nogal eens gezien als 

een uiting van commercialiteit of politieke druk, als resultaat van wat in algemene 

ook een mooie inkijk in een aantal Belgische en Nederlandse initiatieven die reflectie door 
toeschouwers ondersteunen. 

144 De term ‘embedded criticism’ is ontleend aan Lijster, T. Mileveska, S., Gielen, P., Sonderegger, R. (eds.) 
(2015) Spaces for Criticism, Amsterdam: Antennae Valiz. 

145 Wijn, C. (15 juni 2016): “Toeschouwer, recensent en communitybouwer in tien lessen”.
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bewoordingen ‘het neoliberale klimaat’ heet. Voor een deel is dat commentaar 

terecht, en in ieder geval heeft menig op beleving gerichte instelling dit over 

zichzelf afgeroepen door steevast te wijzen op de groei van publieksaantallen of 

publieksgroepen als het belangrijkste teken van het succes van hun nieuwe koers. 

Maar in zijn algemeenheid is het ook wat te gemakkelijk. Willen podia een rol blijven 

spelen in de openbaarheid, dan moeten zij het ideaal van de vrije toegankelijkheid 

blijven dienen. Een ideaal dat zijn concentratiepunt dus verlegd heeft van ‘vrije 

kennisname van cultuur’ naar ‘vrije deelname aan cultuur’. 

Algemeen belang. Het verdwijnen van de algemene representativiteit van publiek  

en kunst

In de ideale wereld van de voorstellingscultuur bestond de ontmoeting tussen 

de performer en de toeschouwer uit twee instanties die iets representeerden. De 

performer vertegenwoordigde de wereld van de Kunst, het ‘beste van het menselijk 

kunnen’ om in termen van de negentiende eeuw te spreken. Zijn opvoering claimde 

voor eenieder van belang te zijn en verscheen daarmee in de openbaarheid. De 

bezoeker vertegenwoordigde de kritische openbaarheid, de publieke opinie, die 

oordeelde of die aanspraak terecht was. En doorgaans vond die ontmoeting plaats 

in een openbare, de kunst dienende ruimte. De representativiteit van performer 

en publiek was evenwel geen gegeven. Het ideaal was gerechtvaardigd, maar of 

eraan voldaan werd moest per voorstelling getoetst worden. Zoals Lessing eiste 

dat een theatervoorstelling ‘het meest verlichte en beste publiek van zijn tijd en 

land’ voor ogen hebben moest, en reeds in zijn eerste kritiek constateerde dat de 

voorstelling waarmee het Hamburgs Theater opende, niet aan die eis voldeed. En 

zoals hij een sterk geloof had in de waarde van de publieke opinie en tegelijk over de 

theaterbezoeker schreef: ‘Het kan niet zo zijn dat iedere kleine criticus zich voorhoudt 

het publiek te vertegenwoordigen.’146 

Hoewel het ideaal van de representativiteit van kunst en publiek in de loop der tijd 

bekritiseerd wordt en aan ‘naïviteit’ verliest, blijft het een effectieve werkingskracht 

bezitten, tot ergens in de 1970’s.147 Dan wordt zichtbaar hoe door het succes van 

nieuwe technologieën, eerst die van de massamedia en daarna die van de digitale, 

146 Zie hoofdstuk III p. 67.
147 Wanneer denkers als Karl Marx stellen dat cultuur altijd een uitdrukking is van de heersende 

klasse die haar wereldbeeld als de enige legitieme ervaart en presenteert, verliest het ideaal van 
de representativiteit van op algemeen welzijn gerichte instellingen als rechtspraak, onderwijs, 
kunst en wetenschap, zijn ‘naïviteit’. Wat op het eerste gezicht van ‘algemeen belang’ lijkt, zou wel 
eens verborgen belangen van een dominante groep (klasse, gender, etniciteit) kunnen herbergen. 
Tegelijkertijd biedt het moderne ideaal van de openbaarheid hiervoor een tegenkracht in de gedaante 
van ‘het derde ideaal’ van de openbaarheid: het voortdurende debat over de vraag wat van algemeen 
belang is. Over deze gehele kwestie is de afgelopen decennia veel gebat gevoerd (m.n. in de jaren ’80 
van de vorige eeuw door Jürgen Habermas en Jean-Francois Lyotard) maar dat gaat buiten het bestek 
van mijn onderzoek. Wat ik hier wil beschrijven is hoe idealen van openbaarheid veranderen; niet of en 
hoe ze legitiem gefundeerd kunnen worden.
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een steeds grotere vermenging plaatsvindt van wat in de moderne cultuur zo helder 

gescheiden leek: het openbare en het private domein. Het succes maakte de opkomst 

van de ‘huiskamercultuur’ mogelijk, waarin men in privévertrekken kunst kan 

genieten waarvoor men voorheen naar openbare ruimten moest. En het maakte de 

‘draagbare cultuur’ mogelijk, die met de walkman (de term komt op in 1979) haar 

eerste stappen zette en waarin men zich juist in publieke ruimten van anderen kan 

afschermen dankzij zelfgekozen stimuli. Een ontwikkeling die waarschijnlijk nooit zo 

vanzelfsprekend was verlopen, en nooit zo duidelijk zou doorwerken in onze algehele 

omgang met kunst, als er niet iets groters onder zat. Onder het bewind van de nieuwe 

persoonlijkheidsstructuur zijn ook de opvattingen van wat kunst en wat publiek 

vertegenwoordigt, veranderd. Tegelijk met de komst van de nieuwe generaties en hun 

belangstelling voor ‘de innerlijke kern’, en tegelijk met de opkomst van de diffused 

audiences, erodeert ook het idee dat publiek en kunst een openbare aangelegenheid 

zijn die een vorm van algemeen belang representeren. 

Het informele publiek

Het geloof dat de ideale toeschouwer in een theaterzaal de openbaarheid 

vertegenwoordigde, betekende ook dat hij specifieke verantwoordelijkheden had. 

Zodra hij een openbare ruimte binnenkwam, liet hij zijn privéleven achter zich, 

gedroeg hij zich formeler, in hedendaagse ogen ‘afstandelijker’, dan hij in besloten 

kringen zou doen. Hij richtte zich naar de ongeschreven regels van openbaar gedrag, 

zelfs binnen de ruimten van de kunst, waar de individuele, esthetische ervaring 

zo belangrijk werd. Zowel hij als de voorstelling vertegenwoordigden het openbare 

leven, en het was daarmee zaak om een afgewogen, onpartijdig oordeel te vellen 

over het publieke bestaansrecht van het getoonde. De kantiaanse esthetica met haar 

‘belangeloos welbehagen’, haar afstand ten opzichte van al te sterke prikkels, en haar 

streven naar algemene instemming van het subjectieve oordeel, paste in die zin sterk 

bij het formele gedrag en het representatieve functioneren van de toeschouwer in de 

openbare ruimte. 

Maar met de opkomst van de nieuwe persoonlijkheidsstructuur maakt de idee 

dat men in de openbaarheid een zekere algemeenheid representeert plaats voor het 

verlangen om ook daar intimiteit en spontaniteit te ervaren. Richard Sennett beschrijft 

in The fall of public man (1974/2006) hoe er in de naoorlogse westerse wereld een wat 

hij noemt ‘ideologie van intimiteit’ ontstaan is, waarin de mens, ook in het openbare 

leven, vooral ‘zichzelf’ wil zijn, en de ‘gepaste afstand’ die eeuwenlang als de juiste 

omgangswijze in het publieke domein gold, inruilt voor het verlangen naar nabijheid. 

“The reigning belief today is that closeness between persons is a moral good. The 

reigning aspiration today is to develop individual personality through experiences 

of closeness and warmth with others. The reigning myth today is that the evils of 
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society can all be understood as evils of impersonality, alienation, and coldness. 

The sum of these three is an ideology of intimacy…” (p. 259)

Ook Sennett beschrijft dus de opkomst van een sterk op zichzelf betrokken mens die 

naar authenticiteit en nabijheid verlangt, ook in het publieke domein. Het publiek 

wordt naast performatiever ook informeler. Of misschien moeten we hier inderdaad 

de scherpe bewoordingen van Sennett kiezen: de publieke mens verdwijnt; de 

bezoeker vertegenwoordigt niet langer ‘het publiek’ (in de zin van res publica, opinio 

publica) maar in eerste instantie vooral zichzelf. 

Wanneer we ‘performatiever en informeler’ in verwante woorden omschrijven 

als ‘theatraler en authentieker’, wordt een opmerkelijk samengaan zichtbaar. 

Van oudsher hebben theatraliteit en authenticiteit namelijk weinig met elkaar 

op. Zoals de Nederlandse filosoof Maarten Doorman bondig stelt: ‘geregisseerde 

authenticiteit is geen authenticiteit’ (2012). En Sennet ziet intimiteit en theatraliteit 

als erfvijanden.148 Hij heeft de geschiedenis daarbij ongetwijfeld aan zijn zijde. 

Perioden van theatralisering van de wereld, zoals ten tijde van de Renaissance of 

het Ancien Régime, zijn ook tijden van een sterke formalisering van gedrag. De 

theatralisering die bijvoorbeeld in het Versailles van Lodewijk XIV plaatsvond, was 

een spel van maskers, gecodeerde gestes en strenge vormen in rollen die door de 

koning geregisseerd werden. De huidige theatralisering is er echter een zonder koning, 

of een waarin ieder koning is. Want in de huidige theatralisering kiezen individuen 

hun eigen rol en etaleren zij vooral spontaniteit, die ingetogen of ongeremd, eerst 

en vooral het Zelf ensceneert. Met de belevingscultuur komt het idee op dat mensen 

juist wanneer zij performen zichzelf zijn. Omdat dit hun diepe verlangen bevredigt 

om gezien te worden. Het repertoire aan rollen is daarbij in beginsel onbegrensd, en 

zolang de rol maar niet is afgedwongen, kan de performer het opvatten als middel van 

zelfverwerkelijking.149 

148 Voor Sennett staat intimiteit haaks op theatraliteit, op het artificiële, het vormgegeven spel voor 
een publiek en met het oog op een publiek. Een theatraliteit die hij uiterst belangrijk acht voor het 
openbare leven. “With an emphasis on psychological authenticity, people become inartistic in daily life 
because they are unable to tap the fundamental creative strength of an actor, the ability to play with 
and invest feeling in external images of self. Thus we arrive at the hypothesis that theatricality has and 
special, hostile relation to intimacy; theatricality has an equally special, friendly relation to a strong 
public life.” (p. 37) Maar hoe verhoudt dat zich tot die andere observaties van uitgedoste toeschouwers 
op sporttribunes, van de miljoenen personen die zichzelf in intieme situaties op internet ensceneren, 
van de dans tussen de kunstwerken alsof het decorstukken zijn? Er lijkt sprake van een nieuw type 
theatralisering van het dagelijks leven. Een waarin het onderscheid tussen actor en toeschouwer, 
tussen ‘schouwen’ en ‘spelen’ veel sterker vervaagt en waarin het informele, zelf-expressieve gedrag 
het belangrijkste gedrag op openbare podia wordt. 

149 Een van de interessante en vooralsnog moeilijk te duiden aspecten van de hedendaagse cultuur is dat 
authenticiteit en theatraliteit niet langer als scherpe opposities worden ervaren. Dat geldt ook voor 
het huidige kunsttheater waarin ‘authenticiteit’ een belangrijke waarde kan zijn. In hoofdstuk VI zal 
een voorbeeld gegeven worden van een performance van Julie Cafmeyer die een subtiel spel tussen 
authenticiteit en theatraliteit speelt. 
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Het verlangen naar meer informeel, intiem gedrag in het publieke domein wordt, 

net als bij het verlangen naar de zelf performende mens, concreet gefaciliteerd door 

de mediatechnologieën. Aanvankelijk, met de oude massamedia, doordat mensen 

in privévertrekken toeschouwer konden worden waar zij voorheen meestal naar 

openbare gelegenheden moesten. Later, met de nieuwe media, wordt het mensen 

eenvoudig gemaakt om vanuit hun huiskamers ook het publieke podium te betreden. 

De private ruimten waarin en van waaruit men dagelijks publiek en performer kan 

zijn, ruimten waar het gedrag doorgaans informeel is, worden als het ware de nieuwe 

standaard voor alle kunstontmoetingen. Waar voorheen de openbare ruimte en het 

bijhorende formele gedrag de standaard vormden, zelfs op het moment dat de radio 

en televisie hun intrede in de woonkamers doen.150 De verbazing, en zelfs ergernis, van 

de jongeren van de blauwe gloed bestaat dan ook voor een deel uit het feit dat zij zich 

om de theaterperformance te kunnen aanschouwen anders moeten gedragen dan zij 

‘van huis uit’ gewend zijn. 

Het afscheid van ‘voorbeeldige’ kunst

Het is in diezelfde periode waarin de ‘publieke mens’ verdwijnt, dat de kunst 

het gezag verliest om het algemene welzijn te vertegenwoordigen. Kunst is in de 

moderne tijd, de tijd waarin de voorstellingscultuur dominant werd, altijd een 

‘minderheidspraktijk’ geweest. Hetzelfde theater dat zich volgens Lessing tot ‘het 

meest verlichte deel van het publiek’ behoorde te richten, moest de deuren sluiten 

vanwege een te geringe opkomst. De ‘kunstreligie’ die vroeg-romantici voor het 

gehele volk wilden stichten, bleef effectief beperkt tot een groep van ingewijden. 

Het kunsttheater bleek twee eeuwen lang toch vooral een zaak van ‘bohémiens en 

burgers’. Desondanks was er altijd de hoop, de aanname, dat die kunst een voorbeeld 

voor een voorhoede vormde en dat de ‘achtergebleven’ lagen van de samenleving die 

kunst uiteindelijk zouden kunnen appreciëren en ervan zouden profiteren. In die zin 

heeft de moderne kunstopvatting steevast een ‘avant-gardistische’ grondtoon gekend 

die sterk verbonden was met vooruitgangsgeloof. Maar tegen het einde van de 1970’s, 

met de opkomst van het postmodernisme, worden die pretenties steeds vaker door 

kunstenaars en theoretici bekritiseerd en worden universalistische claims van de 

kunst met wantrouwen bejegend. 

Twee decennia later, bij de nieuwe generaties die Schulze onderzoekt, is 

het geloof in één soort legitieme kunst nagenoeg geheel verdwenen. Ook hoger 

opgeleiden laten zich inmiddels weinig meer aan canons of avant-gardes gelegen 

150 Cecilia Tichi geeft in haar boek Electronic Hearth (1991) een mooi voorbeeld hoe televisie in de begintijd 
gepresenteerd werd als een alternatieve vorm van theaterbezoek: “Numerous advertisements…
showed couples in evening attire gathered in their living rooms as if in a private box at the theatre, and 
gazing in rapt attention at on-screen ballet, opera, or drama from the legitimate stage.” Geciteerd uit 
Auslander, P (1991/2008): Liveness: performance in a mediatized culture, p. 17.
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liggen. Ze beluisteren Mozart en rockmuziek, bezoeken het museum en de bioscoop, 

genieten van contemplatie en van actie. Ze bezoeken vooral de kleinere podia, jazz- 

en popconcerten, theaterfestivals en de alternatieve cafés. (2005, pp. 479-483) Ze 

groeperen zich in hun omgang met kunst en cultuur in zogenaamde ‘scenes’ (Szenen): 

netwerken van mensen met gedeelde voorkeuren. Scenes staan, anders dan culturele 

klassen, niet in hiërarchische relatie tot elkaar en hebben ook geen significante 

neiging om hun voorkeuren aan andere scenes op te leggen. Kunst is bij de nieuwe 

generaties vooral een onderdeel van hun lifestyle geworden, als uitingsvorm en 

inspiratiebron van hun eigen tot kunstwerk verklaarde leven. 

Het meer informele en performatieve gedrag van het hedendaagse kunstpubliek, 

voor een groot deel toegeschreven aan de nieuwe persoonlijkheidsstructuur, 

correspondeert dus met de opvatting dat de kunst zelf, alomtegenwoordig en 

eenvoudig toegankelijk, eerder een onderdeel van een levensstijl dan van een 

algemene culturele openbaarheid is. Zoals de individuele theaterbezoeker niet meer 

Het Publiek vertegenwoordigt, zo vertegenwoordigt het kunsttheater niet meer Het 

Publieke Belang. Toch hoeft dat niet te betekenen dat ‘kunst’ al haar verbinding met 

noties van algemeen belang verliest. Zo wordt de mogelijkheid van deelname aan 

culturele activiteiten, waaronder kunst, nog altijd van maatschappelijk belang geacht. 

Het behoort zelfs tot de universele rechten van de mens.151 Maar net als het ideaal 

van vrije toegankelijkheid verandert de notie ingrijpend. Het ‘algemene belang’ van 

kunst en cultuur in de belevingsmaatschappij bestaat eruit dat er voldoende aanbod 

en middelen moeten zijn voor ieder individu om zelf uit te kiezen en zelf een eigen 

verhouding toe te bepalen. Het cultuurbeleid in een belevingsmaatschappij zal dan 

ook iedere vorm van hiërarchie zoveel mogelijk willen mijden, en erop gericht zijn om 

iedere publieksgroep, iedere scene, zoveel mogelijk te bedienen.152

151 Artikel 27: Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de 
gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en 
de vruchten daarvan.

152 Zo stelt de Raad voor Cultuur in haar advies voor het cultuurbeleid voor 2021-2024, onder de veel-
zeggende titel Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur dat een van de belangrijke doelstellingen van cultuurbeleid 
is: zorgen “voor een cultureel aanbod dat in zijn totaliteit elke Nederlander kan aanspreken”. (p. 7) 
In de decennia ervóór werd nog gesproken in termen van ‘cultuurspreiding’, waarin het streven was 
om zoveel mogelijk sociale lagen met ‘de kunst’ in aanraking te laten komen (‘verticale spreiding’) 
en de kunst naar alle provincies van het land te brengen (‘horizontale spreiding’). Vertrok dit 
‘spreidingsmodel’ nog vanuit één type kunst die de opdracht had om zo optimaal mogelijk in de 
openbaarheid te verschijnen; nu is er sprake van de aanmoediging tot een diversiteit aan kunsten die 
verschillende publieksgroepen moeten bedienen. “Om een divers publiek te bereiken, heeft uitreiken 
naar een publiek dat nu nog niet in de zaal zit geen zin zolang men zich niet bewust is van de eigen 
uitsluitingsmechanismes. Bij alles wat cultuurmakers en overheden doen, moet men zich daarom 
afvragen: wie sluiten we hiermee mogelijk buiten? Alleen op die manier zal de cultuursector erin 
slagen een veel groter deel van de samenleving te bereiken, te ‘includeren’. Het beleid moet kortom 
inclusief zijn; dat wil zeggen dat het totale aanbod van kunst en cultuur geen mensen op basis van hun 
smaak of kennis buitensluit.” (p. 41).
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De persoonlijke benadering en het podium als sociale ontmoetingsplaats

We zien een aantal podia duidelijk op deze ontwikkelingen reageren. Op het 

wegvallen van de algemeen-representatieve kunst worden antwoorden gegeven als 

het betrekken van bezoekers bij programmering en evaluatie. En in reactie op het 

informelere publiek zien we instituties vaak kiezen voor ‘de persoonlijke benadering’ 

en het podium als ‘sociale ontmoetingsplaats’. Ter illustratie geef ik enkele citaten uit 

de wereld van enkele podia, verschillend van karakter, maar met hun wortels in de 

voorstellingscultuur. 

Op de vraag welke rol er voor musea is weggelegd in een samenleving waarin alle 

informatie binnen handbereik is, antwoordt het in opdracht van ‘Erfgoed Nederland’ 

geschreven rapport Musea in transitie:

“Het uitgangspunt is het intensiveren van de relatie met de bezoeker: fysiek, 

inhoudelijk, emotioneel en intellectueel. Een museum van de 21ste eeuw moet 

ervoor zorgen dat relaties zich persoonlijk benaderd [mijn cursivering, FM] voelen.” 

(2010, p. 10)

Een op jongeren gerichte wervingscampagne van het Worcester kunstmuseum vraagt 

in haar brochure: 

“Would you like a place to socialize with your contemporaries? Do you enjoy great 

parties and making new friends?” 153

En Melle Daamen, in 2016, in zijn hoedanigheid als directeur van de stadsschouwburg 

Amsterdam:

“Het theater [de stadsschouwburg, FM] is als stadsfoyer meer een sociale belevenis 

geworden en is als culturele ontmoetingsplek onderscheidend voor de vaste 

bezoekers én voor nieuwe groepen. (…) We zijn nu bijna 24/7 open, de voorkant en 

entree is een ontmoetingsplek, met een café-restaurant. Niet omdat horeca doel 

is, maar middel om een ‘culturele hangplek’ te worden. Ontmoeting is één van de 

doelstellingen van de schouwburg en daardoor zijn we nu overdag ook open.” 154

In zekere zin pogen dergelijke ‘traditionele podia’ te doen wat meer eigentijdse podia 

als festivals al langer doen. Zo bieden theaterfestivals, die de afgelopen twee decennia 

steeds meer bezoekers aantrekken, plaats aan zowel theater als sociale activiteiten. 

Het merendeel van de bezoekers van de bekende festivals als Boulevard, zegt voor 

zowel het culturele aanbod als de sfeer te komen. Ze komen vaak ook samen met 

vrienden of familie. Dergelijke podia passen bij de informele op beleving gerichte 

mens die met gelijkgezinden langs de kunstgebeurtenissen loopt, zelf zijn weg 

153 Geciteerd uit: McClellan, A. (2008, p. 193).
154 “Kiezen en diversiëren: in gesprek met Melle Daamen”. Interview door Menno Heling, 20 juni 2016. 

Het artikel “is onderdeel van de Special Edition voor de BMC Cultuur Conferentie 2016 over Participatie en 
Community building. www.mmnieuws.nl/?issuem_pdf=true&issue_id=547 Laatst bezocht: 8 mei 2018.
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vindend, het theater deels als decor en deels als doel gebruikt, en omringd door kunst, 

mensen, voedsel en drank, zelf zijn menu samenstelt. 

Betekent dit alles dat de bezoeker vooral klant, en als klant koning is in zijn eigen 

theater? Betekent dit het voldoen aan het nieuwe persoonlijkheidstype voor wie kunst 

vooral een vorm van life-style is en grondstof voor zijn eigen project van beleving? 

En betekent ‘toegankelijk’ daarmee niet langer ‘vrijelijk beschikbaar’, maar vooral 

‘zonder al te veel inspanning’, ‘eenvoudig behapbaar’? Wanneer er een uitgewerkt 

systeem van persoonlijke benadering ontstaat, waarin het publiek van begin tot 

eind actief deel is, ‘ambassadeur’ is van het podium en hetgeen daar plaatsvindt, 

dan wordt de persoonlijke betrokkenheid misschien wel precies de fuik waarin 

de kritische afstand verdwijnt. De eerdergenoemde Pine en Gilmore zien precies 

deze persoonlijke benadering als de verklaring voor het commerciële succes van 

wat zij ‘de belevingseconomie’ noemen. (1998, p. 99). De klandizie van bedrijven en 

instellingen hangt, zo stellen zij, in belangrijke af van de mate waarin zij erin slagen 

om hun cliënten (‘gasten’) het gevoel te geven een persoonlijke en unieke beleving 

te geven. Ook als instellingen met hun beleid van persoonlijke benadering geen 

enkel commercieel oogmerk hebben, voldoen zij aan de centrale kenmerken van de 

marketingstrategie van de belevingseconomie. 

Maar hoe belangrijk die laatste observatie ook is, we mogen we belevingscultuur 

niet volledig gelijkschakelen aan de belevingseconomie. Of anders gezegd: niet alles wat 

voldoet aan een breed gedragen behoefte is daarmee commercieel in zijn motivatie 

en effect. Dat kunst in de voorstellingscultuur als ‘een zaak van algemeen belang’ kon 

worden gepresenteerd en daarmee als een eigen, dus ook niet-marktgerichte domein, 

had te maken met een sterk toegenomen behoefte van burgers om kennis te nemen 

van iets dat zij als zeer uitzonderlijk ervaarden. Een beslissend verschil tussen de 

voorstellingscultuur en de belevingscultuur is dat de betekenis van ‘algemeen belang’ 

verschoven is van ‘de (kennisname van) kunstwerken’ naar ‘de (mogelijkheden van) 

cultuurparticipatie’. De nieuwe ‘vrije toegankelijkheid’ houdt in dat er voor ieder 

individu voldoende aanbod en middelen moeten zijn om zelf uit te kiezen en zelf 

een eigen verhouding toe te bepalen. En de deelname aan een vorm van cultuur 

en de waardevolle eigenschappen die daarmee verbonden lijken, zoals creativiteit, 

zelfontplooiing en verwondering, worden vandaag de dag gezien als zaken die voor 

alle individuen een groot goed zijn. Elkaar ontmoeten in een context van culturele 

openheid dient op die wijze zelf al een algemeen belang. Ter illustratie geef ik een 

citaat uit het bedrijfsplan van het podium de Verkadefabriek in ’s Hertogenbosch uit 

(2010). De Verkadefabriek wordt door Henk Havens in zijn onderzoek naar hedendaags 

theater als exemplarisch voor de ‘podia in transitie’ genoemd. Het citaat geeft het 

nieuwe denken over het algemeen belang van cultuur goed weer:
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“De Verkadefabriek gelooft dat creativiteit en een open blik menselijke 

eigenschappen zijn die bijdragen aan een betere samenleving en wil een plaats 

zijn in de stad waar dat bevorderd wordt en waar mensen van verschillende 

pluimage voor hun plezier komen en elkaar ontmoeten.” 155 

Maar nu veel nieuwe podia, naast shopping malls, hotels en restaurants, zich als 

ontmoetingsplaatsen afficheren, dringt de vraag zich op wat dat ‘ontmoeten’ betekent.156 

Is het bieden van de mogelijkheid van ontmoetingen op zichzelf al genoeg om als 

instelling te claimen een plaats van algemeen belang te zijn? Of dient de aard van 

die ontmoetingen toch ook nog op een andere wijze in het teken van het dienen van 

een algemeen belang te staan? Dat laatste zou aan de hand kunnen zijn wanneer 

mensen van divers pluimage met open blik naar elkaars creatieve werk en voorkeuren 

kijken en erover in gesprek gaan. ‘Ontmoeten’ betekent dan het samenbrengen 

van verschillende cultuurvormen in de hoop dat er ook daadwerkelijk contact en 

uitwisseling tussen de verschillende cultuurscenes ontstaat. Wanneer verschillende 

cultuurscenes elkaar inderdaad met een open en (zelf-) kritische blik tegemoet zouden 

treden, dan zou dat het gevaar van esthetische cocooning in de belevingscultuur 

bestreden kunnen worden en kan de reflectie op elkaars en eigen wereldbeelden 

en smaakpreferenties geactiveerd worden. Maar daar is meer voor nodig dan alleen 

een gebouw of festivalterrein waar een divers aanbod voor mensen van verschillend 

pluimage verschijnt. Uitwisseling en debat zou ook werkelijk aangemoedigd moeten 

worden.

Het aanmoedigen van debat. De versnippering in cultuurkringen

“Civilization is not like a restaurant that we have walked into, where we can peruse 

the menu at will,” schreef criticus Rónán McDonald (2007 ) in zijn boek The Death 

of a Critic. (p. 32) Onze smaak en onze ervaringen zijn, zo stelt hij, gevormd door de 

samenleving waarin wij ons bevinden, en alleen daarom al verdienen zij voortdurende 

reflectie en debat. Zijn stelling staat haaks op de praktijk van de belevingscultuur 

zoals Gerhard Schulze (1999) die typeert: “Tun, was einem gefällt, heißt in der 

Erlebnisgesellschaft: die Situation so zu arrangieren, dass sie die gewünschte innere 

Wirkung in einem selbst hervorruft. Man betrachtet die Welt als Speisekarte und stellt 

sich ein optimales Menü zusammen.“ (p. 305) 

155 Geciteerd uit Havens, H.: (2015) Theater en het performatief spectrum Maastricht, p. 115. Havens heeft 
een hoofdstuk van zijn onderzoek gewijd aan dit podium. Onder de titel “Podium in transitie” staat de 
Verkadefabriek daarin centraal. 

156 Enkele voorbeelden om de verscheidenheid te illustreren: Huis aan de Werf, Utrecht (een productiehuis 
voor theatermakers) noemt zich ‘ontmoetingsplek voor cultuur’; Haarlemmermeer Cultuurgebouw 
(met o.a. theater, poppodium en bibliotheek en sociale instellingen) heet ‘culturele ontmoetingsplaats’. 
Zo afficheert het hotel-restaurant Venizio Rio Novo (Venetië) deel van een hotelketen zich ook. Naast 
eten & drinken biedt het filmvertoningen. 
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Kritiek vanuit

Het lijkt onvermijdelijk dat het ideaal van het publieke debat over theater aan 

kracht verliest wanneer zowel het publiek als de kunst niet meer worden opgevat als 

vertegenwoordigers van kwesties van algemeen belang. In een belevingsmaatschappij 

is er nog altijd debat over allerlei maatschappelijke kwesties als klimaatverandering, 

asielbeleid of de aanleg van een nieuwe rondweg. Voor een deel vinden die discussies 

plaats via de ‘oude media’ (televisie, kranten, tijdschriften) en op traditionele fysieke 

openbare plaatsen (als gemeentehuizen, pleinen in het stadscentrum). Voor een deel 

vinden die discussies plaats via sociale media en discussiefora op internet. Maar 

de kunstvorm theater is op al die plaatsen zelden bron of onderwerp van algemeen 

debat.157 

Theaterontmoetingen zijn relatief kleinschalig en hebben doorgaans een looptijd 

van weken, eerder dan van maanden. Door het grote aanbod aan alternatieve 

cultuurgoederen (de oude massamedia en de nieuwe media) is theater een 

betrekkelijk kleine speler in het publieke debat. Reeds sinds de 1950’s is theater 

wat betreft publieksbereik en als gespreksonderwerp in kranten en aan koffietafels, 

voorbijgestreefd door film, televisie, en uiteindelijk door het internet. En het verlangen 

naar de succesvolle voorstellingen van weleer, zoals Op Hoop van Zegen, is toch vooral 

het terugverlangen naar een cultuur die in veel opzichten niet meer terug te winnen 

valt.158 

Zoals gezegd, het theater van voorstellingen is al decennialang een kunstvorm 

die geen grote maatschappelijke impact heeft. Maar zolang men geloofde in de 

representativiteit van de performance en het aanwezig publiek, bestond nog de idee 

dat de kleinschalige gebeurtenissen opgenomen zouden worden door ‘het meest 

verlichte deel van de natie’, deel zou worden van een groter maatschappelijk en 

artistiek discours. Die weg is met de opkomst van de belevingsmaatschappij echter 

moeilijker te begaan. De verdeling van het publiek in scenes maakt niet alleen dat 

het debat over een theatergebeurtenis vooral binnen de eigen kringen en kanalen 

wordt gevoerd, maar ook dat die publieksgroepen vooral theater zullen ervaren 

dat sterk met hun eigen verlangens overeenkomt. Zeker als het cultuurbeleid ook 

van de theaterwereld eist dat iedere potentiële publieksgroep op de eigen smaak 

157 Zeker, er zijn uitzonderingen. Zoals De Verleiders die onder andere een spraakmakende voorstelling 
over de financiële crisis maakten (“Door de bank genomen” 2014) in talkshows verschijnen en van hun 
voorstelling een film maakten. 

158 Heijermans Op Hoop van Zegen beleefde in de eerste vijf maanden van de première in 1900 al een 
honderdtal voorstellingen. Het stuk leidde tot Kamerdebatten over de visserij en tot een gezegde dat 
vrijwel iedere Nederlander vandaag de dag nog kent. De begrafenis van de schrijver in 1924 was een 
nationale gebeurtenis. Het was de tijd dat de filmpraktijk nog in de kinderschoenen stond en televisie 
nog niet bestond. Niet onbelangrijk voor het maatschappelijke succes van de stukken van Heijermans 
is ook dat deze min of meer omhelsd werden door een sterke (inter-)nationale sociaaldemocratische 
beweging en dat Op Hoop van Zege zelf op ontelbare plekken in Nederland gespeeld moest worden 
om tot die maatschappelijke invloed te komen. De bekende actrice Esther zou de rol van Kniertje zo 
een 1200 keer gespeeld hebben. Zie het informatieve boek van Joosje Lakmaker: Esther de Boer-van Rijk; 
Hollands populairste actrice, Amsterdam 2014. 
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en opvattingen bediend moet worden. Want als bezoekers het menu geserveerd 

krijgen dat zij zelf verlangen, zoals McDonald suggereert, is de kans gering dat 

er een breder debat over een specifieke theatergebeurtenis zal ontstaan. In de 

belevingsmaatschappij kan er nog steeds kritisch theater bestaan, kunnen er nog 

altijd nieuwe Op Hoop van Zegens plaatsvinden. Maar ze zullen doorgaans plaatsvinden 

voor een publiek dat dit soort kritisch theater apprecieert en het debat erover zal de 

reikwijdte van die eigen kring zelden overstijgen. De grote diversiteit aan cultureel 

aanbod en aan cultuurscenes leidt er weliswaar toe dat er een veelvoud aan stemmen 

klinkt, en daarmee, in potentie, een rijkdom aan kritisch geluid. Maar wanneer 

mensen gemakkelijk kunnen kiezen welke stem zij willen horen, en wanneer 

aanbieders op hun beurt de verlangens van de bezoeker centraal stellen, leidt het 

gemaakte keuzemenu vooral tot ‘digestieve kunst’ ook als deze kunst zichzelf als 

zijnde kritisch op de kaart zet.159 

Kritiek op

Maar precies het idee van de mogelijkheid en wenselijkheid van debat over 

kunstwerken, de gedachte dat we in ons esthetisch oordeel om algemene instemming 

vragen, lijkt zijn beste tijd gehad te hebben. En dat is goed te zien aan de afnemende 

status van de professionele criticus die juist dat debat wilde aanmoedigen en 

handvatten geven. Laten we terugkeren naar de opmerking van Cor Wijn naar 

aanleiding van bezoekers die door het podium zelf als ambassadeurs en critici worden 

ingesteld. “Niet langer laten kunstliefhebbers zich blindelings leiden door de voor- 

en afkeuren van een gezaghebbende criticus.” Wijns stelling suggereert dat het ooit 

de bedoeling was dat de kunstcriticus blind gevolgd moest worden, waarmee hij de 

essentie van het kritische werk van Lessing en zijn opvolgers volledig negeert. De 

criticus oordeelt over de kwaliteit van het werk, zeker, maar zijn taak is ook om het 

werk te beschrijven en te duiden en om het publiek te interesseren voor het werk.160 

Daarom is het ook van groot belang dat de criticus argumenten geeft voor dit oordeel 

en dat zijn positie zo onpartijdig mogelijk is. Maar juist rond het gezag van dat oordeel 

is sterke scepsis, zo niet wantrouwen ontstaan. McDonald (2007) stelt zelfs dat het 

tijdperk van de criticus voorbij is. (p. vii) Het heersende geloof is, zo schrijft hij, dat 

mensen zelf wel kunnen beslissen wat ze willen zien of lezen, en dit door middel van 

159 De term ‘digestieve kunst’ is afkomstig van Pascal Gielen en Paul de Bruyne en staat voor gemakkelijk 
verteerbare, onkritische kunst. 

160 Hana Bobkova onderscheidt de ‘recensie’, de ‘kritiek’ en de ‘wetenschappelijke kritiek’. Een recensie 
volgt direct op de voorstelling. Het is een verslag van wat gezien en gehoord is, een beargumenteerde 
beschrijving van de voorstelling. Interesse wekken bij een potentieel publiek speelt volgens haar 
een belangrijke rol in de recensie. Kritiek plaatst de voorstelling in historisch en actueel kader. Het 
evalueert de voorstelling en maakt meer bewust gebruik van maatstaven. Wetenschappelijke kritiek 
tenslotte maakt gebruik van andere onderzoeksmethoden en benaderingswijzen, zoals sociologie of 
filosofie. Bobkova stelt dat het onderscheid tussen de drie vooral van theoretische aard is. Zie Lucia van 
Heteren(1998): Theater, kritiek, jury en publiek: de totstandkoming van het kwaliteitsoordeel bij theater Passage, 
Groningen, (p. 27.) In mijn beschrijving lopen ‘recensie’ en ‘kritiek’ meer ineen. 
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de sociale media wel met elkaar delen. De status van de recensent is misschien nooit 

erg hoog geweest, stelt McDonald. Zo werd de criticus nogal eens gezien als parasiet 

die onbekwaam was om zelf kunst te maken of als persoon die louter met zijn pen 

reputaties kan vernietigen. Maar wat vandaag de dag in het geding is, aldus de auteur, 

is de gedachte dat de ene esthetische waardering meer waard zou kunnen zijn dan 

de ander. (viii) James Elkins constateert in What happened to Art Criticism? (2003) iets 

dergelijks: “Art criticism is massively produced and massively ignored.” (p. 4). Hoewel 

er ongelooflijk veel geschreven en via allerlei kanalen aan kritiek gepubliceerd wordt, 

is er sprake van een mijden van het debat. Ook onder professionele critici is er volgens 

Elkins een afkeer van het geven van oordelen, van de traditionele functie van aanjager 

van debat door zich op te stellen als arbiter van kunst. “In the last three or four 

decades, critics have begun to avoid judgements altogether, preferring to describe or 

evoke the art rather than to say what they think of it.” (p. 12)161 

Dat de combinatie van de recensent als beoordelaar en aanjager van debat uit 

het zicht verdwenen is, wordt goed merkbaar in het boek Spaces for Criticism (2015) 

een bundel teksten over de recente veranderingen in het discours over hedendaagse 

kunst. In de bijdrage van criticus John Ellingsworth, “The Apparatus of Mind”, 

wordt de taak van de recensent gereduceerd tot twee functies: het verstrekken van 

algemene informatie over wat er in het culturele landschap aangeboden wordt, 

en het geven van oordelen over werken van kunst die vooral als consumententip 

lijken te dienen (‘whether or not they should visit the exhibition, watch the film, buy 

the record’). (p. 79) Beide functies, zo stelt Ellingsworth, zijn zo goed als overbodig 

geworden door de grote toegankelijkheid van informatie. Sociale netwerken hebben 

die taak overgenomen en de invloed van de criticus ernstig verkleind. “…a theatre 

sells more tickets off a sunny tweet from Stephen Fry than a review in a leading 

newspaper.” (p. 80). Wanneer de functie van de criticus als aanjager en bemiddelaar 

in het publieke debat zowel in de praktijk als ideologisch verdwijnt, is ook het ideaal 

van onafhankelijkheid zinloos geworden. Over de praktijk van het embedded criticism 

schrijft hij: 

“I can understand if you would rather not go near a marketing department. 

Questions of independence and integrity are deeply personal and in my own view 

wholly specific to the situation at hand.” (p. 83)

De grote cultuuromslag waarvan hier sprake is, uit zich niet in het feit dat vandaag 

de dag vele critici, zoals Ellingsworth beschrijft, hun diensten aanbieden aan 

bijvoorbeeld festivals. Laten we wel wezen: de eerste theatercriticus was in dienst 

van het Hamburgs theater. De grote verschuiving betreft de teloorgang van het ideaal 

161 Ter illustratie van die bewering haalt Elkins een onderzoek aan dat Columbia University in 2002 onder 
230 Amerikaanse kunstcritici heeft uitgevoerd. Enkele uitkomsten: het beschrijven van kunst is het 
meest geliefde doel; Informeren, achtergronden geven op 2, op 3 staat ‘zelf werk als criticus schrijven 
dat literaire waarde heeft. En op de laatste dus: oordelen. Elkins (2003, pp. 12 en 35). 
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van onafhankelijkheid. Het moderne, verlichte ideaal is dat wie in de openbaarheid 

als kritische geest optrad, geheel onafhankelijk en onpartijdig diende te zijn. Zoals 

een rechter of wetenschapper dit dient te zijn en de bewaking ervan institutioneel 

verankerd is. Het moge duidelijk zijn dat zijn of haar eigen persoonlijke opvatting 

over die onafhankelijkheid en integriteit niet maatgevend wordt geacht. Het tot een 

persoonlijke kwestie maken van onafhankelijkheids- en integriteitsvragen, betekent dat 

men gelooft dat de rol van de onpartijdige criticus in de openbaarheid is uitgespeeld. 

Maar ondanks een meer algehele erosie van het publieke debat en de status 

van de onafhankelijke professionele criticus of recensent, kunnen er in de 

belevingsmaatschappij ook andere krachten werkzaam zijn. Krachten die niet 

zozeer een restauratie van de oude voorstellingscultuur beogen door te pogen 

om het bemiddelend gezag en de idee van representativiteit van instituties, 

zoals de professionele criticus, te herstellen. Maar die wel vasthouden aan de 

belangrijkste kernwaarden van dit kritisch systeem. De nadruk op de persoonlijke 

betrokkenheid en onmiddellijke inbreng van de bezoeker, de nadruk op podia als 

sociale ontmoetingsplaatsen kan, als het daarbij blijft, leiden tot het ontstaan 

van oppervlakkige keuzemenu’s en tot een versnippering of ‘cocooning’ van het 

debat. Maar de directe betrokkenheid van actieve bezoekers kan evengoed de 

bron zijn van discussies over theater die de eigen cultuurkring overstijgen. Een 

goed voorbeeld van dit laatste is ‘De Wijkjury’, die in 2009 door Adelheid Roosen is 

opgericht. Zeventien niet-professionele toeschouwers, inwoners van Amsterdam 

met verschillende culturele achtergronden, bezoeken per seizoen ongeveer vijftien 

voorstellingen en kiezen uit dat aanbod een favoriet. De gekozen voorstelling 

mag spelen op het Nederlands Theaterfestival, naast de door professionele 

critici, schouwburgdirecteuren en programmeurs gekozen selectie van ‘beste 

voorstellingen van dat jaar’. Het fenomeen van ‘De Wijkjury’ bestaat inmiddels 

ook in een aantal andere steden en wordt landelijk gecoördineerd.162 Mensen met 

verschillende sociale en culturele achtergronden, mensen die voorheen zelden of 

nooit theaterperformances en theaterzalen bezochten, discussiëren nu met elkaar 

over de kwaliteit van theatergebeurtenissen. En zij presenteren hun voorstel, hun 

favoriete voorstelling, op hetzelfde podium als dat van de mensen uit de professionele 

theaterwereld. Waardoor het vervolgens weer aan het algemene publiek is om het 

totale aanbod te beoordelen. De representativiteit van de bemiddelende instituties 

wijkt hier voor de onmiddellijke inbreng van bezoekers, als was het een overgang 

van een representatieve naar een meer directe democratie. Of, in het beeld van de 

Verlichting waarin de criticus als rechter werd beschouwd: er ontstaat georganiseerde 

162 Zie voor een uitgebreidere beschrijving het artikel “De wijkjury laat zien hoe het ook anders kan” van 
Herien Wensink in de Volkskrant van 26 juni 2019. Met dank aan Ruth Benschop die mij op dit artikel 
attent maakte. 
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lekenrechtspraak naast professionele rechtspraak. In de belevingsmaatschappij 

verschillen de openbaarheidsidealen in hun benaderderingswijzen (ze benadrukken 

nabijheid en onmiddellijkheid in plaats van afstand en bemiddeling. Maar de kern van 

die idealen hoeft niet per se te verdwijnen. Anders gezegd: als het land verandert in 

een zee, zullen de idealen van openbaarheid mee evolueren, maar zij kunnen nog steeds 

blijven leven. 

III VERANDERINGEN IN DE AUTONOMIE-IDEALEN 

De esthetische autonomie. Het verdwijnen van het utopisch Andere

Deze nieuwe theatralisering, informeel van aard en met een grote voorraad aan 

rollen en podia, heeft ook consequenties voor alle drie de vormen van autonomie 

van het theater. En de vorm die het hardst geraakt wordt is die van de esthetische 

autonomie. Voor de huidige theaterpraktijk lijkt dat niet heel erg betekenisvol, omdat 

de esthetische autonomie in het theater immers nooit een grote rol gespeeld heeft. 

Toch is het de moeite waard om er nu, bij het scheiden van de markt, iets langer bij stil 

te staan, omdat juist rond deze vorm van autonomie de effecten van de esthetisering 

van het dagelijks bestaan het meest duidelijk worden. 

De ideeën over een esthetisch leven komen op in de vroeg-Romantiek, met denkers en 

dichters als Schiller, Schelling, Hölderlin en de jonge Hegel. Het wordt gedragen door 

idealen van een algehele creativiteit en authenticiteit, van een samenleving waarin 

alle vermogens vrijelijk tot uitdrukking kunnen komen en waar geen onderdrukking 

plaatsvindt. In de twee eeuwen die volgen, worden deze ideeën onderdeel van 

een artistieke tegencultuur, belichaamd door bohemiens en dandy’s, die meestal 

kleinschalig is maar nu en dan haar stem publiekelijk verheft. Dat laatste culmineert 

in ‘mei 1968’, waar onder de banier de verbeelding aan de macht grote groepen 

studenten, kunstenaars en politieke activisten de instituties bezetten. Tallozen uit 

de eerste generatie die, zoals Gerhard Schulze constateerde het kunstenaarschap als 

belevingsparadigma beschouwden, gingen luidruchtig en ludiek de straat op, radicale 

hervormingen eisend van het oude systeem. 

In hun studie The New Spirit of Capitalism (2007, org. 1999) beschrijven Luc Boltanski 

en Eve Chiapello hoe de kritiek van de 1960’s sterk beïnvloed is door die idealen van 

de esthetisering van het leven. Met een idioom dat ontleend is aan festivals, spel, 

spiritualiteit, en een terminologie die geïnspireerd is op Marx, Freud, Nietzsche en 

het Surrealisme, ontwikkelt zich, aldus de auteurs, een kritiek op de vervreemding, 

op de schraalheid van het dagelijks leven en de dehumanisering van de wereld onder 
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invloed van de technocratie.163 Een kritiek ook op de hiërarchie en arbeidsdeling in 

het werk, die de autonomie van de mens ondermijnt. Het kapitalisme reageert snel 

op wat Boltanski en Chiapello de artistieke kritiek noemen, in de gedaante van het 

zogenaamde post-fordisme. De hiërarchische structuur van organisaties maakt plaats 

voor op netwerken gebaseerde arbeid waarin de werknemer vooral zelf initiatiefrijk 

en creatief moet zijn. De gestandaardiseerde productie van goederen ruimt het veld 

voor een grote mate van diversiteit van producten waarmee de consument zijn 

eigen leven meer vorm kan geven en zichzelf van anderen kan onderscheiden. Werk 

en consumptie worden onderdeel van een creatief, op ontplooiing gericht leven. 

Gaandeweg ontstaat wat Schulze ‘de belevingsmaatschappij’ zal noemen.

Maar daarmee is het resultaat van de esthetisering van het leven uiterst 

ambivalent. Aan de ene kant is het uiterst succesvol gebleken. In alle lagen en 

domeinen is het doorgedrongen en dat heeft de samenleving zichtbaar veranderd. 

Anderzijds heeft het de utopische belofte die het project begeleidde niet ingelost. 

Met de komst van een op creativiteit en ontplooiing gerichte economie veranderen 

de morele en spirituele motivaties (‘de geest’) van het kapitalisme, zonder dat er aan 

zijn kernprincipes, zoals dat van de ongelimiteerde winstmaximalisatie, gesleuteld 

hoeft te worden. Chiapello en Boltanski stellen dan ook dat de artistieke kritiek het 

kapitalisme vooral vitaler heeft gemaakt. Vanaf de 1970’s is het kapitalisme alleen 

maar gegroeid en is de economische ongelijkheid flink toegenomen, terwijl de kritiek 

op dit systeem nagenoeg verstomd is.164 

Dat ‘de nieuwe geest van het kapitalisme’ sterk leunt op het artistieke idioom en 

waarden als creativiteit, authenticiteit en autonomie, maakt dat artistieke kritiek, 

kunst, economie en politiek met elkaar verweven raken. In hun gemeenschappelijke 

voorwoord van het boek Being an Artist in Post-Fordist Times (2009) geven Pascal Gielen 

en Paul de Bruyne voorbeelden van hoe die verstrengeling plaatsvindt. Creative 

industry is de snelst groeiende tak van de wereldwijde economie. Creative cities zijn 

van groot economisch en politiek gewicht. Kunst als instrument van city branding, 

stadsvernieuwing en imagoverbetering van probleemwijken staat in de belangstelling 

van zowel de politiek als projectontwikkelaars. ‘Creativiteit in brede zin, en kunst 

als een bijzondere vorm ervan, verkoopt’, zo zou men hun stellingen kunnen 

samenvatten. Kunst ‘doet het goed’ in de heersende politiek en economie, die de 

artistieke kritiek geïncorporeerd heeft. Zoals het ook kunstenaars incorporeert. Steeds 

vaker dient zich het fenomeen aan van de embedded artists, zoals beide auteurs dat 

163 Een idioom dat volgens de auteurs al in de jaren 1950’s in kleine avant-gardes als de Internationale 
situationiste ontwikkeld was.

164 Het kapitalisme groeide door onder meer de deregulering van financiële markten en door de toename 
van mogelijkheden tot grote speculaties. Dit leidt onder andere tot verarming van de bevolking, minder 
baanzekerheid, en een grotere ongelijkheid naast stijging van de winsten,- aldus de auteurs in de 
proloog van hun boek, notabene: geschreven vóór de wereldwijde financiële crisis.
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noemen, kunstenaars die voor dezelfde doelen werken als de politici waarmee zij 

het ideologisch gezien oneens zijn. (p. 11)165 Het gevaar is reëel, zo stellen Gielen en 

De Bruyne dat de kritische speelruimte en de autonomie van de kunsten hier in het 

geding zijn. 

“Are artists still allowed to freely explore creative sources, when clients and the 

social context have peremptory views on the finality of art, artistic skills and the 

school in which these are developed? (…) Has the autonomy of art, as formulated 

by modernity, perhaps has its day?” (p. 11)

We zien dat de esthetisering van het leven twee gevolgen heeft voor de positie en 

de kritische potentie van de kunst. Ten eerste vervaagt de unieke positie van kunst 

als plaats van verbeelding, creativiteit, authenticiteit, en esthetische vermogens. 

Ten tweede dreigt de kunst ook haar onafhankelijke positie kwijt te raken door de 

verstrengeling met (een esthetisch geïnteresseerde en opererende) politiek en 

economie. 

De kritische potentie van de esthetische autonomie school in de idee van het 

esthetische als het utopische Andere. Kunst en schoonheid zouden buiten de macht 

vallen, buiten ‘het rijk van de noodzaak’, zoals Schiller dat verwoordde. Daarom is 

het voor de pleitbezorgers van de esthetische autonomie ook zo belangrijk dat kunst 

zich verre houdt van nut, van ethiek en van waarheidsaanspraken. Deelhebben 

aan schoonheid en kunst, als toeschouwer van het werk of als participant aan een 

esthetisch gevormde activiteit, wordt opgevat als deelname aan een machtsvrije 

activiteit die per definitie kritisch is omdat het een wezenlijk andere activiteit is 

dan alle andere bestaande en denkbare activiteiten in het hedendaagse leven. Het 

onmaatschappelijke karakter van de kunst en het esthetische spel vormt precies de 

utopische en daarmee de maatschappij uitdagende kracht. 

Maar als het esthetische en theatrale overal aanwezig lijken, vertegenwoordigen zij 

niet meer het Andere in de zin van het unieke. En door de opname van het esthetische 

in heel het maatschappelijk domein, dus ook de politiek en de economie, heeft het ook 

de bij voorbaat ‘schone handen’ verloren en daarmee het vermogen om een utopische 

tegenkracht te zijn. Het ideaal van de esthetische autonomie als kritische kracht is een 

tandeloze tijger geworden.166

De autonomie van de enscenering. Verandering en weerstand

Het feit dat in de belevingscultuur theater (en kunst in het algemeen) haar 

165 Zoals kunstenaars die met hun kunstwerken in woonwijken aan imagoverbetering van de buurt 
doen en daarmee de waarde van vastgoed doen stijgen, die met hun participatieprojecten in oude 
volksbuurten culturele compensatie willen bieden voor sociaaleconomische ongelijkheid. 

166 Ironisch genoeg is het dus precies de kritische potentie van die vorm van autonomie die het meest 
apolitiek en anti-economisch is, die het zwaarst te lijden heeft van recente politieke en economische 
ontwikkelingen. 
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bijzonderheid verloren heeft, tast niet alleen de utopische dimensie van het 

esthetische aan, maar ook de ongenaakbaarheid van het individuele ‘werk’. In de 

voorstellingscultuur kreeg de enscenering een sterke autonomie: voorstellingen 

dicteerden in toenemende mate het gedrag en de waarneming van het publiek (en van 

de performers die eveneens steeds meer dienstbaar aan die enscenering werden). Een 

combinatie van een beschavingsoffensief en het doorleefde geloof dat de voorstelling 

het meest kon spreken als de toeschouwer stil was, zorgde ervoor dat de voorstelling 

als een eigen wereld werd opgevat die de waarnemer geheel nieuwe ervaringen, 

gevoelens en inzichten kon geven. Kunst was een, nooit geheel grijpbaar, gegeven 

dat de mens veranderen kon. Dit wordt prachtig uitgedrukt in een gedicht van Rainer 

Maria Rilke, Archaïscher Torso Apollos, waarin een beschadigd, incompleet beeld (Rilke 

duidt het als de figuur van Apollo) de kijker aangrijpt, hém beziet en hém maant om in 

beweging te komen: Du mußt dein Leben ändern.167 

In het wereldbeeld van de belevingscultuur is die verhouding omgedraaid. Het Zelf 

is hier de autoriteit en kunst veeleer de grondstof, attribuut, decor of podium, voor 

esthetisch georiënteerd leven. Het immersieve of interactieve belevingstheater 

voldoet aan de behoefte om zelf aan en in het kunstwerk te participeren. En het 

loslaten van ‘de autoriteit van de enscenering’ (of in andere kunsten: het loslaten 

‘het werkkarakter’) is niet alleen gaande in kunstgebeurtenissen die duidelijk voor 

beleving beoogd lijken. Volgens de logica van de belevingscultuur zal het algehele 

gezag van kunst om de omgangs- en waarnemingswijze te dicteren, afnemen. We 

zagen hoe ook ‘oude kunstwerken’ die ooit volgens het voorstellingsmodel gemaakt 

zijn, tot belevingsmateriaal worden omgevormd. En ook als er nog steeds sprake 

is van een voorstellingsmodel, zal daarbinnen de autonomie van de enscenering 

afnemen: in theaterzalen is er de blauwe gloed, bij locatievoorstellingen op het 

populaire Oerolfestival laat men de blik ook af en toe even glijden over de zee achter 

ons, bij het geliefde Amsterdamse Bostheater verschijnen picknickmanden op het 

gras, en als een voorstelling niet meteen ‘communiceert’ zal men mogelijk eerder 

geneigd zijn dit aan de makers dan aan zichzelf te wijten, alsof het kunstwerk naar 

ons toe moet bewegen en niet omgekeerd. Want de nieuwe toeschouwers willen, als 

ze al enkel toeschouwer mogen zijn, ook zichzelf zijn, zelf enigszins kunnen bepalen 

waarnaar hun aandacht en belangstelling uitgaat. En net zoals de stille, op het podium 

167 Archaïscher Torso Apollos „Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt,/darin die Augenäpfel reiften. Aber/
sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber,/ in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt,/sich hält und 
glänzt. Sonst könnte nicht der Bug/der Brust dich blenden, und im leisen Drehen/der Lenden könnte 
nicht ein Lächeln gehen/zu jener Mitte, die die Zeugung trug./Sonst stünde dieser Stein entstellt und 
kurz/unter der Schultern durchsichtigem Sturz/und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle;/und bräche 
nicht aus allen seinen Rändern/aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle, /die dich nicht sieht. Du 
mußt dein Leben ändern.“ In zijn boek Du mußt dein Leben ändern (2010) wijst Peter Sloterdijk erop dat de 
verhouding subject object omgedraaid is en het dit beeld is dat het imperatief stelt. 
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geconcentreerde toeschouwer in de tweede helft van de achttiende eeuw zijn gedrag 

met een ideologisch gewaad omkleedde (hij was beschaafder, verfijnder, een groter 

kenner en liefhebber dan zijn voorouders) zo gebeurt dat ook nu. De voorlopers in de 

belevingscultuur zien de nieuwe omgangs- en ervaringswijze als een bevrijding van de 

passieve toeschouwer uit de kluisters van beschaving, codes en onmondigheid.168 We 

zouden evengoed kunnen zeggen dat het gaat om manieren van omgang en ervaren 

waarmee velen inmiddels vertrouwd zijn en daardoor als ‘natuurlijker’, ‘eigener’ en 

‘eigentijdser’ worden ervaren. Maar ‘the codes of belief’ die volgens Sennett voor 

iedere rol van belang zijn omdat zij bepalen welk gedrag als serieus te nemen gedrag 

beschouwd kan worden, die codes zijn de afgelopen decennia inderdaad veranderd. 

Kortom, we mogen ervan uitgaan dat het ideaal van de autonomie van de enscenering 

hoe dan ook aan kracht verliezen zal. Lichtjes, als de vluchtige blik op onze mobiel 

tijdens een niet zo spannende scène, maar ook ingrijpender, wanneer de bezoeker 

de spil wordt waarom het gebeuren draait. We zagen in het vorige hoofdstuk hoe 

de autonomie van de enscenering in een beleving volledig kan verdwijnen. En dan 

is er werkelijk iets in het geding. Want het lijkt van kritiek belang dat de theatrale 

gebeurtenis zich niet zondermeer laat kneden naar de wensen van de bezoeker. 

Dat zij een vorm van ‘zeggenschap’, van ‘gegeven-zijn’ behoudt. Wanneer een 

theaterbeleving volkomen maakbaar zou zijn door de bezoeker, wanneer zij nergens 

eigen regels stelt, verliest zij de kritische dimensie. Een theatergebeurtenis die zich 

zonder weerstand veranderen laat onder willekeurig welk verlangen van de bezoeker, 

is als in een dagdroom iedere onomstotelijkheid kwijt en kan alleen maar vertellen 

wat de bezoeker zelf verzonnen heeft, als deze al iets werkelijk verzonnen heeft. 

Zeker, de stem van de kunst die zegt ‘je moet je leven veranderen’ kan voortkomen 

uit mijzelf, klinkt in ieder geval altijd vanuit mijzelf. Maar het veronderstelt ook een 

situatie die mij iets voorschrijft, mij tot iets verplicht. Tun, was einem gefällt hoeft niet 

de aartsrivaal van Du mußt dein Leben ändern te zijn. Maar het zijn zeker niet elkaars 

natuurlijke bondgenoten. 

Een al te veranderbare, ‘meegaande’ theaterbeleving is niet alleen voor de bezoeker 

zelf onkritisch; het ondermijnt ook de mededeelbaarheid van de kritiek op die 

beleving. Ten eerste omdat de belever door haar eigen deelname aan de performance 

of door gebrek aan afstand ten opzichte van het gebeuren, te veel onderdeel wordt 

van hetgeen zijzelf beoordelen moet. Ten tweede omdat theaterbelevingen die sterk 

168 Zo benadrukt de in Hoofdstuk III genoemde Hans Abbing vooral de nieuwe omgangswijze met 
kunst waarin mensen (m.n. jongeren) zich bevrijden van de disciplinerende ‘cultuur van deftigheid’. 
Theatermaakster Alexandra Broeder benadrukt vooral de ongecodeerde, open ervaringswijze van 
belevingstheater. “Bij een voorstelling weet je als bezoeker wat je rol is. Hier niet, hier ligt alles open, 
maar binnen de kunst.” (gesprek op 21 december 2017 te Maastricht). 
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afhankelijk zijn van de performativiteit van de bezoeker dus ook sterk per bezoeker 

zullen verschillen. Dat dit niet een louter academische kwestie is, blijkt uit het feit dat 

recensenten het probleem van de beoordeling herkennen en benoemen. Omdat deze 

kwestie in het volgend hoofdstuk uitvoerig aan de orde komt, wil ik volstaan met twee 

voorbeelden: een fragment uit een recensie van het sterk interactieve Huis en een uit 

een recensie van de sterk immersieve theaterbeleving Curve van Boukje Schweigman. 

In zijn recensie voor de Theaterkrant van april 2016 beschrijft Dick van Teylingen Huis 

als: 

“ … een unieke eenpersoons theaterervaring. (…) Over Huis kun je geen 

traditionele recensie schrijven – wie bij de gelukkigen hoort die de voorstelling 

nog kunnen zien, begrijpt na afloop waarom. [U gaat, FM] …iets beleven waar u nog 

heel wat feestjes mee vooruit kunt, verwonder u over wat theater ook kan zijn en 

laat voor deze ene keer de sterren spreken.”169

Bij het immersieve Curve legt de individuele bezoeker een reis af door een 340 

meter lange buis van opblaasbaar doek. Een tocht die ongeveer twintig minuten 

duurt en waarbij de bezoeker gedesoriënteerd raakt door de wisselingen van licht 

en geluid, terwijl de tastzin misschien wel de enige gids is die hem leidt. Na slechts 

een summiere beschrijving van zijn tocht door Curve te hebben gegeven, eindigt Jos 

Schuring zijn recensie met: 

“ (…) daarna volgen nog andere ervaringen die je vooral zelf moet ondergaan. (…) 

Curve beleef je in je eentje en die beleving is dus ook hoogst persoonlijk” 170

Beide recensies voldoen niet aan de traditionele eisen van de kritiek. Zij kunnen 

geen argumenten geven voor hun oordeel. Ze kunnen de gebeurtenis zelfs niet eens 

adequaat beschrijven. Van Teylingen moet ongewild autoriteitsargumenten gebruiken 

(‘laat, voor deze ene keer, de sterren spreken’). Maar hoe reëel is zijn hoop of belofte 

om herhaling te voorkomen in een tijd waarin belevingstheater niet meer weg te 

denken lijkt?

 

Een bepaalde mate van autonomie van de enscenering kan niet overboord gegooid 

worden zonder ook de kritische dimensie te laten zinken. Maar wanneer er een 

vorm van autonomie van de enscenering aanwezig blijft en deze beschreven kan 

worden, dan moet er toch een vorm van dialoog over de gebeurtenis mogelijk zijn. Dat 

veronderstelt wel dat wij anders nadenken over ‘enscenering’ en haar autonomie. Hoe 

de ensceneringsprincipes van belevingstheater verder beschreven kunnen worden, wil 

ik in het volgend hoofdstuk onderzoeken. 

169 Van Teylingen waardeerde Huis met 4 sterren. 19 april 2016. 
170 Voor een groot aantal recensies van Curve zie https://www.theaterkrant.nl/recensie/curve/schweigman-

het-houten-huis/ 10 augustus 2015. 
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De sociale autonomie. Kunsttheater en een getheatraliseerd leven

De opvatting dat kunst een andere wereld vertegenwoordigt, leeft niet alleen bij 

mensen die aanhanger zijn van de esthetische autonomie.171 In de moderne cultuur is 

het een tamelijk algemene gedachte dat kunst een speciaal domein is, een bijzondere 

activiteit binnen de samenleving die gevrijwaard is van instrumentaliteit. Dat is wat 

ik versta onder de term kunsttheater. Het betekent niet noodzakelijk dat het theater 

als kunstvorm zich verre moet houden van maatschappelijke thema’s en dat ethiek, 

werkelijkheid en politiek geen rol spelen. Het betekent wel dat deze geen doel op zich 

zijn, maar deel van een zintuiglijk spel waarin de kunst zelf de regels van dat spel 

bepalen kan. Ook in de sociale autonomie is dus een zekere afstand ten opzichte van 

de samenleving en wordt kunst gepresenteerd als een ander domein dan economie, 

politiek, moraal of wetenschap. Maar deze afstand en dit anders-zijn is hier voorwaarde 

voor de kritische dimensie en niet de kern ervan.

Dat in de theatrale belevingscultuur het ideaal van de esthetische autonomie 

geheel krachteloos geworden is, omdat het esthetische niet langer (als utopisch 

Andere) buiten de maatschappij kan staan, betekent niet noodzakelijkerwijs dat 

het kunsttheater geen eigen domein, geen eigen activiteit met een eigen discours 

kan blijven. Terwijl het esthetische alledaags geworden is, ingezet voor commercie 

en politiek, voor individuele lifestyle en zelfexpressie, kunnen vormen van niet-

instrumentele theatraliteit nog altijd blijven bestaan. De kunstvorm theater, en 

kunst in het algemeen, vormen nog steeds eigen domeinen. Theatergebeurtenissen 

worden vandaag de dag nog altijd op kunstpagina’s en niet in sportrubrieken 

besproken, performances van Abramović zijn eerst en vooral voorwerp van onderzoek 

voor theaterwetenschappen en niet van psychologische of politieke studies. En op 

theateropleidingen zijn er de afgelopen twee decennia weliswaar nieuwe vakken als 

cultuurondernemerschap artistic research, en hier en daar ook ‘sociaal artistiek theater’ 

bijgekomen, maar het hoofdbestanddeel van de curricula centreert zich toch rond 

sociaal autonoom theater, terwijl ook deze relatief nieuwe studieonderdelen claimen 

bij te dragen aan de ontwikkeling van het theatrale werk van studenten.172 

171 Zoals ook zichtbaar werd bij de eerder gememoreerde protesten tegen de kunstbezuinigingen van een 
decennium geleden. (Cf. noot 95 p. 80)  

172 “Het begrip cultureel ondernemerschap werd door het ministerie [van OCW, FM] in 1999 geïntroduceerd 
en had toen een brede definitie; het draaide om het zo veel mogelijk kunstzinnig, artistiek-cultureel, 
zakelijk en maatschappelijk rendement halen uit culturele voorzieningen. (…) Voor het Programma 
Ondernemerschap Cultuur werd een smalle definitie gebruikt: het verbreden van de financieringsmix 
en het vergroten van de eigen inkomsten. Het programma startte in een periode van economische 
recessie en bezuinigingen op cultuur, waardoor overheid en sector de focus op ondernemerschap als 
zeer urgent voelden.” Cf. Ondernemerschap in cultuur: evaluatie van het programma ondernemerschap cultuur 
2013-2016 www.rijksoverheid.nl > rapporten >2017’28. Artistiek onderzoek deed zijn intrede in het 
kunstvakonderwijs vanaf het begin van de 21ste eeuw, deels ten gevolge van het zg. Bologna-Convenant 
(1999) om het hoger onderwijs in te richten volgens het Angelsaksische bachelor-masterstelsel (BaMa). 
Julian Klein (2010) stelt in What is Artistic Resarch: “Art and science are not separate domains, but 
rather two dimensions in the common cultural space.” (p. 3). De term ‘sociaal artistiek’ theater wordt 
vooral in Vlaanderen gebruikt voor community art of community based theater. Het heeft een langere 
traditie in m.n. de V.S. en het U.K. maar komt vooral vanaf de 1990’s naar voren. Binnen verschillende 
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Zoals we in hoofdstuk III zagen, is het ideaal van de sociale autonomie de afgelopen 

twee en een halve eeuw niet onomstreden geweest. Met name de avant-gardes van 

het Interbellum bekritiseerden de institutionalisering van de kunsten die ervoor 

zou zorgen dat kunst van ‘het volle leven’ afgesloten werd. Kunst zou in hun ogen 

moeten opgaan in het leven om het tot een kunstzinnig leven te veranderen. In 

de belevingscultuur zien we hoe kunstenaars de nabijheid tussen kunst en leven 

wederom opzoeken. Theatercritici zijn, zoals we al bij Lessing zagen, altijd wel bekend 

met de vermenging van artistieke en sociale elementen, van esthetiek, ethiek en 

politiek. Maar binnen het blikveld van de sociale autonomie gaf uiteindelijk de vraag 

naar de theatrale werking de doorslag. Wanneer echter de werkelijkheid (‘het leven’) 

al te nadrukkelijk aanwezig is, wordt de speelruimte van het esthetisch oordeel in 

sterke mate begrensd. Dan kunnen recensenten stuiten op de grenzen van wat zij 

nog kunnen en willen beoordelen. Zoals op het moment dat performers, of dat nu 

professionals zijn of amateurs, hun sociale werkelijkheid overduidelijk op het podium 

meenemen een oordeel over hun performance daarmee ook een oordeel over hun 

sociale werkelijkheid wordt.173 NRC-recensent Kester Freriks gaf een voorbeeld waarin 

zoiets de bewegingsruimte van het esthetisch oordeel in de weg staat. Freriks gepokt 

en gemazeld in het recenseren van festival- en locatietheater, gaf aan moeite te 

hebben met

“…de hausse aan lokale festivals, in het kader van citymarketing en branding. Die 

festivals die door menig dorp in de zomer georganiseerd worden, en waar vaak ook 

‘authenticiteit’ een rol speelt. Het echte dorp, met echte dorpelingen. Je mist dan 

als recensent de tools tot beoordeling, het oordeel over de voorstelling is dan gelijk 

het oordeel over een dorp.” 174

Dramaturg en criticus Nuno Blijboom schreef in 2016 een openhartig artikel “Kritiek 

zonder kritiek” dat over ditzelfde probleem gaat. Voor de voorstelling Mona regisseerde 

Alexandra Broeder twee elfjarige meisjes die bij toerbeurt de monoloog speelden. 

Eén van de twee meisjes bleek volgens Blijboom niet bij machte om de zware tekst 

geloofwaardig te brengen. Blijboom vond het opvallend dat veel andere critici die 

kwestie meden, de voorstelling wel noemden, maar nergens beoordeelden. Maar hij 

meent wel te begrijpen waarom: 

studierichtingen van de Toneelacademie van Maastricht zijn cultureel ondernemerschap en artistiek 
research sinds jaren een vast onderdeel van curricula, terwijl sociaal artistiek theater om de paar jaar 
als keuze-onderdeel wordt aangeboden. 

173 Tegen een acteur die ontzetting speelt wanneer het personage ontdekt dat hem iets vreselijks is 
overkomen, kan ik zeggen: ‘ik geloof het niet’. Ik kan het spel te extreem vinden, te sentimenteel, te 
veel op effect gericht, enzovoorts. Maar op het moment dat een speler een hevige scène performt 
waarvan ik alleen al zou vermoeden dat deze rechtstreeks uit haar eigen leven afkomstig is, bestaat het 
gevaar dat de zin ‘ik geloof het niet’ een directe aanval op haar integriteit en eigen levensverhaal is. Dat 
betekent niet dat er geen theatrale kritiek op die laatste scène mogelijk is, maar het gesprek zal anders 
en zeker omzichtiger zijn. Dezelfde zin ‘ik geloof het niet’ is in het eerste geval een esthetisch oordeel 
over de geloofwaardigheid van een scène gespeeld door een performer, in het tweede geval kan het 
opgevat worden als een morele aantijging aan het adres van een persoon. 

174 Interview met Freriks, 24 nov. 2016.
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“Op een menselijk niveau snap ik honderd procent dat je als criticus geen kinderen 

wilt kwetsen met je eerlijkheid. Maar laten we eerlijk wezen: Mona is niet zomaar 

de eerste de beste basisschoolmusical. Mona is een experimentele voorstelling van 

een professioneel, gesubsidieerd gezelschap en moet zodoende ook volgens die 

maatstaven beoordeeld worden. (….) Ik ga niet ontkennen dat het voor mij lastig 

was om hierover te schrijven – sterker nog: ik voelde me een enorme lul.” 175

Een dergelijke, mijns inziens begrijpelijke, morele terughoudendheid van recensenten 

om hun werk ten volle te doen, is een van de problemen die de publieke kritiek bij het 

theater in een belevingsmaatschappij ondervindt. Het is een belangrijke kwestie, waar 

iedere waarnemer en beoordelaar van hedendaags theater mee te maken heeft. En 

het verdient zeker uitgebreid onderzoek en debat onder makers, podia, critici en ook 

toneelscholen.176 Maar het is geen probleem van wezenlijk nieuwe aard.

Nogmaals, de sociale autonomie is nooit absoluut geweest.177 Theater als een ander 

domein staat tegelijk in de wereld. De belangstelling van het publiek moet gewekt 

worden, makers, critici en podia moeten betaald worden, nieuwe technologie doet het 

theater veranderen, enzovoorts. En het oordeel over de theatrale werking is nooit een 

geheel belangeloos, zuiver esthetisch oordeel geweest (zoals de aanhangers van de 

esthetische autonomie geloven). Maar de sociale autonomie beschermde de kunsten 

tegen een reductie tot economische, politieke of ethische kwesties. Het spanningsveld 

tussen ‘kunst en leven’ dat met de sociale autonomie ontstond, blijft dynamisch 

zolang het theater in geen van beide opgesloten wordt. De ingewikkeldheid die 

critici ondervinden bij al te veel sociale werkelijkheid in de theatergebeurtenis is een 

van de uitdagingen voor de art world die, zich geconfronteerd wetend met nieuwe 

theaterkandidaten, een meer geavanceerde artistieke theorie nodig heeft. 

De sociale autonomie is, met alle dynamiek, in de voorstellingscultuur een sterke 

praktijk gebleken. De kunstinstituties hebben daaraan stevig bijgedragen door 

zowel telkens nieuwe kandidaten toe te laten (dan wel in te lijven) als dat wat zij 

beschouwden als ‘heteronome elementen’ uit te sluiten. De kunstinstituties staan 

aan de toegangspoort en definiëren zo de grenzen van het domein ‘kunst’. Maar in de 

175 Nuno Blijboom: Kritiek zonder kritiek? 31 oktober 2016.www.redpers.nl/tag/nuno-blijboom.
176 Ook op de Toneelacademie van Maastricht maken studenten geregeld performances waarin de sociale 

werkelijkheid sterk aanwezig is. Zoals in het geval van een performance waarin een klein meisje aan 
een volwassen publiek vragen moest stellen als ‘aan wie heb je de grootste hekel’, ‘ben je wel oprecht’, 
‘wat vind je van degene naast je’. Het meisje stond alleen op het podium, schijnbaar doodongelukkig 
de van tevoren gegeven opdrachten van de regisseur uit te voeren. Het publiek wil haar helpen, maar 
dat lukte niet, en het leek er zelfs even op dat een van de aanwezige docenten de performance wilde 
stopzetten. Ethische kwesties worden dan in een theatergebeurtenis acuut en dominant. Over hoe 
hiermee om te gaan is ook op de Toneelacademie debat, maar nog niet systematisch en structureel. Het 
zal een van mijn aanbevelingen zijn om dat wel te gaan doen. In mijn onderzoek zal ik de kwestie van 
de ethiek van sociale werkelijkheid in het theater in hoofdstuk VIII iets uitvoeriger aan de orde komen. 

177 Cf. Hoofdstuk III, pp. 75-77. 
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belevingscultuur heeft die ‘poortwachtersfunctie’ aan kracht ingeboet. 

We zien hoe amateurcritici ‘ambassadeurs’ worden en professionele critici 

‘embedded’ gaan. Hoe podia het publiek tot belangrijke spelers maken. En in 

hoeverre deze podia met hun persoonlijke benadering, diverse cultuuraanbod, 

publieksparticipatie en sociale ontmoetingsplaatsen tegemoetkomen aan de 

veranderende openbaarheidsidealen of toegeven aan economische en politieke 

druk is helemaal niet zo eenvoudig uit te maken. Is een festival dat enkele lokale 

amateurgroepen programmeert in de hoop een meer cultureel divers publiek 

aan te trekken (en daarmee ook hun subsidie te behouden) wezenlijk anders dan 

een instelling die het een geweldig artistiek idee vindt om een museum ook een 

hotelfunctie te geven en zich oprecht afvraagt waarom je in een museum niet 

zou kunnen overnachten? En ook als instellingen hun sociale autonomie van hun 

kunstpraktijk ten volle willen bewaken, kan de instrumentalisering van kunst 

plaatsvinden. Zo kunnen festivals op oude industrieterreinen of in arme stadwijken 

de omgeving meer aanzien geven, en de grond- of huizenprijzen flink doen stijgen. 

En kunnen theaterrecensies in plaats van middelen tot debat instrumenten voor 

overheidsbeleid worden.178 

Omdat we in ons dagelijks leven (in de huiskamercultuur en de draagbare cultuur) 

voortdurend kunst als ‘achtergronddecor’ gebruiken, valt ons de vermenging van 

kunst met andere activiteiten misschien ook helemaal niet meer zo sterk op. Daar 

komt bij dat het ‘esthetisch relativisme’ dat Gerhard Schulze beschrijft, voor velen 

het maken van onderscheid tussen kunst en andere activiteiten minder noodzakelijk 

en voor ieder van ons minder eenvoudig maakt. De ideologische barrières tussen 

autonomie en instrumentaliteit, die de afgelopen eeuwen in de kunstwereld vaak 

sterk aanwezig waren, verliezen in de belevingscultuur hun kracht.

Ter illustratie volgen twee citaten van de Amerikaanse architect Jon Jerde (1940-

2015) wiens werk in de jaren tussen 1985 en 2009 furore maakte. Het zijn citaten uit 

een interview met Anna Tilroe over Jerdes werk in relatie tot de beleveniseconomie.

“Waar het mij om gaat is dat zij [de bezoekers] een ruimte ingaan die op ze 

inwerkt als een perceptuele machine en dat ze daar gezamenlijk iets beleven. Dat 

gemeenschapsgevoel is belangrijk, want dat is in het rationele tijdperk van het 

modernisme volkomen verloren gegaan.” 

178 In een interview dat ik had met NRC-recensent Kester Freriks (24 november 2016) beschrijft deze 
hoe recensies de afgelopen jaren een grotere rol zijn gaan spelen bij het al dan niet toekennen van 
subsidieaanvragen van theatermakers. “Ze worden dus ook meer een instrument. Dat is echt veranderd. 
Terwijl de recensie van 600 of 700 naar 250 woorden is gegaan en daardoor vaak de nuance ontbreekt.” 
Volgens Freriks gaat het hier om een combinatie van factoren: door bezuinigingen op cultuur zijn 
recensies belangrijker geworden in de slag om subsidies. En door bezuinigen op de ruimte voor theater 
in de kranten worden die recensies meer opgevat als een finaal oordeel. “Omdat een recensie kort moet 
zijn is er dus weinig ruimte voor nuance. Bovendien wint het sterrensysteem [het aantal sterren van 
recensie, FM] het van de argumentatie.” Het maakt recensies dus niet alleen tot beleidsinstrument, maar 
ook tot een weinig precies instrument. 
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En: 

“Wij streven ernaar om mensen het gevoel te geven dat er de laatste tien minuten 

iets wezenlijks met hen is gebeurd, iets wat ze misschien niet begrijpen, maar 

wat hun een verhoogde sensibiliteit geeft, zoals kunstenaars ook hebben. (…) 

Op die manier worden de mensen in een staat gebracht waarbij ze plotseling 

beginnen te twijfelen aan het bekende.. (...) Dan staan ze open voor nieuwe rijkere 

ervaringen die van henzelf zijn, want ik bedenk ze niet voor hen. Ik maak ze alleen 

mogelijk.”179 

De uitspraken van Jerde zouden zo kunnen passen in het kritisch discours van de 

voorstellingscultuur, ware het niet dat Jerde hier spreekt over een onlangs door hem 

ontworpen shopping mall, en dat ik uit het eerste citaat één cruciale zin, de laatste, 

weggelaten heb: “Als shoppen de verbindende factor is, dan vind ik dat uitstekend.”

Juist in een tijd van esthetisering van het leven is het, vanuit het oogpunt van het 

ideaal van de sociale autonomie, van belang om een helder onderscheid te maken 

tussen onafhankelijke en instrumentele kunst, tussen kunst als een eigen praktijk 

en kunst als grondstof in een theatrale samenleving. En juist vandaag de dag is dat 

onderscheid helemaal niet zo eenvoudig te maken. Niet op algemeen theoretisch 

niveau althans, en zeker niet met een claim van algemeen geldigheid. Is het per 

definitie het geval dat een museum dat een hotelfunctie krijgt (of omgekeerd) het 

verdwijnen van de sociale autonomie van de daar aanwezige kunst inluidt? Of kunnen 

er momenten en mechanismen zijn waarop en waardoor de kunst centraal staat? 

Wanneer wordt een schilderij een decoratief plaatje om een kamer wat op te fleuren 

en wanneer een werk waarvoor mensen dat hotel enkel gebruiken om er dagenlang 

naar te kunnen kijken? 

Nu de sociale autonomie geen sterk gegeven meer is, maar een diffuse en 

vloeibare praktijk, lijkt de meer wendbare en momentane blik van dichtbij nodig. Een 

blik die naar individuele podia zelf kijkt, naar wat daar gebeurt, naar de wijze waarop 

een organisatie theater presenteert, naar hoe de makers daarmee omgaan en hoe het 

publiek zich binnen zo een podium gedraagt. We zouden kunnen bekijken wanneer 

en waar daar een vorm van sociale autonomie tot stand gebracht wordt. We zouden 

kunnen nagaan waarover de gesprekken gaan, wat wel besproken wordt en wat niet. 

En zo ver staat een hotelmuseum niet af van gewilde ontmoetingsplaatsen van kunst, 

van theater. Eten & drinken & praten & muziek & theater, al dan niet gepaard met nog 

weer andere activiteiten, komen bij menig theaterfestival samen, en vormt ook een 

belangrijke reden voor het kwantitatieve succes (de publieksaantallen) ervan. Waar 

in de moderne cultuur de sterke tendens bestond om kunst uit het leven van alledag 

179 Geciteerd uit Tilroe, A. (2002) Het blinkende stof, pp. 33-35.
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te halen om het als een eigen activiteit te presenteren, creëren festivals juist weer 

een context waarin de verschillende theatergebeurtenissen onderdeel zijn van een 

grotere beleving. Kan een theaterfestival als grote sociale en artistieke belevingsruimte 

laten zien dat een spontane dans van een stel olijke bezoekers, dat een straat-act om 

mensen naar een voorstelling of biertent toe te lokken iets wezenlijks anders is dan 

de theaterperformance die ons vooral verstillen en verwarren wil? En wil het nog dat 

onderscheid maken, of laat het dat aan de bezoekers of de professionele performers 

over? En kan de theaterkritiek, als bijvoorbeeld festivals dit alles ineen laten lopen, 

toch het onderscheid blijven maken om zodoende een vorm van sociale autonomie te 

creëren?

IV INVENTARISATIE VAN PROBLEMEN IN DE KRITISCHE DIMENSIE 
 EN DE VRAAG NAAR EEN NIEUWE FIGUUR VAN DE KRITIEK

In de belevingscultuur komt een nieuw type publiek op dat performatiever en 

informeler is en dat ‘situaties’ vooral als grondstof voor een op beleving gericht 

levensproject beschouwt. Deze nieuwe cultuur, waarvan de eerste sporen eind 1960’s 

zichtbaar worden, is algemeen geworden, treft meerde domeinen, en wordt gedragen 

in alle milieus van de ‘nieuwe’ generaties. En het raakt alle drie de niveaus waarop 

het theater functioneert: de theatergebeurtenis zelf, de instituties en de positie van 

theater in de samenleving. Maar hoewel de belevingscultuur inmiddels dus diep 

verankerd is, breekt het niet met alle kernwaarden van de voorstellingscultuur. Laten 

we het nog eens langslopen en samenballen om in de vloed van alle ontwikkelingen 

wat pijlers te slaan.

Idealen van openbaarheid

De openbaarheidsidealen verdwijnen niet maar veranderen wel. Deelnemen aan 

een vorm van cultuur is belangrijker geworden dan kennisname van kunstwerken. 

Kunst wordt deel van een lifestyle van esthetisch georiënteerde individuen die 

zich groeperen in scenes. Het algemeen belang bestaat eruit dat mensen zich 

kunnen ontplooien door middel van cultuur en kunstuitingen die bij hen passen. 

De instituties worden van sturende bemiddelaars tussen kunstwerken en publiek 

(met een claim van representatieve opvattingen over de juiste kwaliteit van kunst 

en omgang daarmee) veeleer sociale ontmoetingsplaatsen voor een participerend 

en informeel publiek (waarbij een ongedwongen omgang van de individuele 

bezoeker met hetgeen hem of haar bevalt zoveel mogelijk wordt aangemoedigd). Die 

terugtocht van bemiddeling ten gunste van een meer ongedwongen omgang zouden 

we positief kunnen duiden. We zouden het kunnen zien als een ‘democratisering 
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van de cultuur’ waarin de idealen van toegankelijkheid en algemeen belang 

transformeren zonder werkelijk aangetast te worden.180 Daar ligt dan ook niet het 

punt van zorg. Wat echt onder druk staat, is het ideaal van het aanmoedigen van 

debat. En dat hangt nauw samen met de vraag hoe wij die ‘democratisering’ duiden 

moeten: als een toename van vrijheid of van vrijblijvendheid, van betrokkenheid of 

verbrokkeling. De voornaamste zorg gaat uit naar de aanwezigheid van het forum en 

het discours waarin de stemmen elkaar ook kunnen horen. Als die twee ontbreken, 

is het aanmoedigen van debat een loze geste geworden. Wanneer podia inderdaad 

restaurants worden die voor ieder wat wils serveren en de kunstkritiek louter een 

menukaart met aanbevelingen wordt, al dan niet door de klanten zelf geschreven, 

is het eerst dat afgeserveerd wordt precies de kritische dimensie van kunst. En wat 

‘democratisering’ lijkt, is dan in feite niets anders dan privatisering van de kunst. 

Voor de kritische openbaarheid betekent dit zowel een praktische verkokering van 

het debat als een verminderde neiging tot kritische reflectie en zoeken naar algemene 

instemming. 

Idealen van autonomie 

De autonomie van de enscenering is niet meer vanzelfsprekend. Dat treft theater-

gebeurtenissen die als voorstelling verschijnen, maar vooral het belevingstheater. De 

cruciale vraag is of de theaterbeleving esthetisch beoordeeld en bediscussieerd kan 

worden. De term esthetisch is hier belangrijk.181 Zo kunnen we over de supermarktactie 

van Boal van alles zeggen, bijvoorbeeld over de vraag of het gepast is of niet om 

klanten en winkelpersoneel ongevraagd met ‘onzichtbaar theater’ te confronteren, 

maar wat veel lastiger zal zijn, is het gesprek te voeren over de kwaliteit van de 

ervaring die bij de verschillende betrokkenen tot stand gekomen is. Kunst speelt 

uiteindelijk altijd het spel met de zintuiglijke ervaring, een ervaring die kan botsen of 

wringen met onze morele of politieke opvattingen, en juist daarin, zolang er niet op 

voorhand één perspectief geprivilegieerd is, kritisch werken kan.182 Juist omdat onze 

180 Een benaming die overigens niet per se positief bedoeld hoeft te zijn. Zo stelde Ortega y Gasset (2015) 
in De opstand van de Massamens: “Democratie, op zich, zuiver als vaststelling van een politiek recht, is 
een groot goed. Maar een te ver doorgevoerde of ontaarde democratie, democratie in religie en kunst, 
democratie in het denken en de omgangsvormen, democratie in gevoelens en gewoonten, dat is de 
gevaarlijkste ziekte die een samenleving kan treffen.” (p. 33) 

181 Immanuel Kant onderscheidde de culinaire smaak van het esthetisch oordeel, waarin het laatste 
een moment van reflectie over de ervaring bevatte en gericht was op algemene instemming. Daarom 
konden we over het esthetische debatteren, zonder bewijzen, maar wel met argumenten. Staan de 
sterren zoals die aan Curve zijn toegekend voor Kants culinaire smaak? Betekenen ze zoveel als: ik vind 
het lekker? Of is er toch een vorm van kritiek mogelijk die een vorm van algemeenheid en daarmee 
kritisch debat vindt? 

182 Een voorbeeld: enkele jaren geleden zag ik op een expositie foto’s van door afvalstoffen schitterend 
gekleurde rivieren in China. Beelden die bij mij precies het spanningsveld tussen esthetiek en ethiek 
opriepen. Wanneer ik mij zou afkeren van de beelden, of meteen zou bepalen dat de beelden louter 
de gruwel van ernstige vervuiling willen tonen, zou ik dat spanningsveld opheffen. Zoals ik dat 
ook zou doen wanneer ik het louter, ‘autonoom esthetisch’ zou benaderen en de schoonheid van 
het beeld zou isoleren van maatschappelijke implicaties. Juist in het spanningsveld van zinnelijke 
schoonheid en morele gruwel kunnen de beelden ons (opnieuw) doen beseffen dat de vergiftiging 
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smaak en onze ervaringen gevormd worden door de samenleving waarin wij ons 

bevinden, verdienen zij voortdurende reflectie en debat, zoals McDonald stelde. Als dat 

debat over de artistieke kwaliteit van de ervaring niet mogelijk is omdat de beleving 

zelf dat niet toelaat, valt het eerste deel van de kritische dimensie van theater, de 

mogelijkheid van kritiek op de theatergebeurtenis, weg. Wat ‘kritisch theater’ is, is dan 

een strikt particuliere kwestie geworden, of wordt een kwestie van gezag (‘laat alleen 

de sterren spreken’). En in beide gevallen is dat het einde van de kritische potentie van 

het theater voor onze samenleving. 

De sociale autonomie, de historische bodem waaruit de esthetische autonomie en 

die van de enscenering konden ontstaan en die belangrijk is om de onafhankelijke 

positie van theater in de openbaarheid te kunnen bewaken en bevorderen, is nog 

altijd werkzaam, maar heeft haar massieve karakter zeker verloren. Theaterinstituties 

kunnen en willen de scheidslijnen tussen kunsttheater en getheatraliseerd leven 

minder scherp en dwingend trekken. We zien hier een spanningsveld tussen 

veranderde openbaarheidsidealen en het ideaal van de sociale autonomie. Door 

hun podia als sociale ontmoetingsplekken te presenteren, hopen zij aansluiting 

te houden bij de vitale cultuur. Maar dat houdt ook in dat allerlei heteronome 

elementen binnenkomen. En tegelijkertijd is het in de geësthetiseerde samenleving 

sowieso lastiger om het onderscheid tussen autonome en instrumentele vormen 

van theatraliteit te erkennen. Betekent het feit dat de instituties het gezag en de wil 

verloren hebben om dat kritisch onderscheid te maken dat het kunsttheater haar eigen 

speelruimte verliezen zal om steeds meer op te gaan in de belevingsmaatschappij en 

de talloze andere uitingen van theatraliteit die iedere dag weer onze aandacht willen 

trekken? 

Idealen van kritiek

En dan is er de grote, maar algemene vraag over de relatie tussen theater en 

samenleving. De idealen van kritisch theater zijn niet verdwenen. Bijvoorbeeld niet 

bij de vele theatermakers, van Augusto Boal tot Alexandra Broeder, die juist voor 

beleving kiezen omdat zij geloven daarmee meer kritisch vermogen te kunnen 

genereren dan met voorstellingstheater. Maar hoe realistisch zijn die idealen? 

Kan theater kritisch zijn in een belevingsmaatschappij waarin de afstand tussen 

theater en (getheatraliseerde) werkelijkheid gering is en waarin mensen in plaats 

van voorstellingen vooral de intensiteit van onmiddellijke ervaringen zoeken? Kan 

theater een invloed hebben op de openbaarheid, als die openbaarheid verdeeld is 

van onze leefomgeving zich niet altijd in haar verwerpelijke gedaante vertoont. Zoals schilders in de 
19e eeuw de omgeving van fabrieken opzochten omdat de smog prachtig licht opleverde, of zoals de 
uitlaatdampen van vliegtuigen in de lucht een fraai lijnenspel kunnen vormen, in plaats van dat zij 
tonen wat vernietigd wordt. De aanmoediging tot reflectie op de zintuiglijkheid is een van de sterke 
kritische potenties van de kunst. Zoals McDonald al stelde dat onze smaak en onze ervaringen gevormd 
zijn door de samenleving waarin wij ons bevinden, en alleen daarom al voortdurende reflectie en debat 
verdienen. 
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in culturele scenes en het publiek niet langer enkel toeschouwer wil zijn? Kan het 

theater in een belevingsmaatschappij nog mogelijke werelden scheppen die wezenlijk 

andere perspectieven geven op de gekende werkelijkheid, werelden die de bezoeker 

aanmoedigen tot reflectie op de eigen leefwereld en maatschappelijke omgeving? En is 

het nog wel reëel om van een kleinschalige kunstvorm een kritische maatschappelijke 

functie te verlangen in een wereld waarin iedereen al de hele dag publiek is?

Kortom, op alle drie niveaus kunnen we ons zorgen maken over de kritische dimensie 

van theater in een belevingscultuur. Maar tegelijkertijd wil ik de vraag stellen of die 

zorgen niet mede voortkomen uit verouderde beelden van wat wij onder ‘kritiek’ 

verstaan. Is het mogelijk dat de nieuwe cultuur ons nieuwe beelden aanreikt over die 

kritische dimensie? Kunnen we uit het midden van de belevingscultuur, vanuit de 

beleving zelf, inzichten halen die ons anders doen denken over ‘kritiek’? 

Een nieuwe figuur van kritiek? 

De vorm van het voorstellingsmodel berust op afstand en bemiddeling. Tussen de 

performer en de toeschouwer bestaat een fysieke en sociale afstand, waardoor de 

laatste zowel in een positie zit waarin hij overzicht heeft als waarin hij zich kan 

concentreren op hetgeen zich voor hem afspeelt. Hijzelf is niet in het geding. De 

performer staat in een enscenering. Zelfs als hij geen fictief personage, geen ander 

maar ‘zichzelf’ speelt, is er afstand ten opzichte van de natuurlijke wereld. Maar 

beiden, performer en toeschouwer hebben ook een bemiddelend vermogen. De 

performer is de instantie die met zijn ambacht en verbeeldingskracht de fysieke en 

sociale afstand overbrugt en eventueel het karakter dat hij speelt naar zich toehaalt, 

eigen of geloofwaardig maakt. De toeschouwer is actief als duider, als bewogen 

persoon en criticus, die poogt om de ‘vreemde wereld’ die voor haar verschijnt eigen 

te maken, dichter bij haar leefwereld en gekende werkelijkheid te halen. We zagen ook 

hoe in het kritisch systeem van de voorstellingscultuur, met name bij de instituties 

podia en kritiek, die figuur van afstand en bemiddeling doorwerkt. Deze instituties 

scheiden het theater af van andere domeinen en bemiddelen tegelijk in de juiste 

presentatie en duiding van de theatergebeurtenis. Of anders gezegd: zij zetten het 

theater op afstand van het dagelijks om een specifieke waarneming en omgang aan 

te moedigen en te versterken, die daarmee een kritisch perspectief op de samenleving 

bieden zou. 

Bij de beleving (zoals we in het vorig hoofdstuk zagen, is er een aarzeling om van 

een ‘belevingsmodel’ te spreken) domineren de woorden nabijheid en onmiddellijkheid. 

De bezoekers bewegen in het kunstwerk, worden omringd door stimuli, veranderen 

het verloop en worden onmiddellijk aangesproken en zullen onmiddellijk 

reageren. Ook hier zouden we kunnen stellen dat het begrippenpaar ‘nabijheid en 
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onmiddellijkheid’ doorwerkt in het gehele systeem van de belevingscultuur. Zoals 

de nabijheid van het persoonlijke en publieke, en de nabijheid tussen theater en 

samenleving. En zoals de meer onmiddellijke rol van bezoekers in de programmering 

en recensies van het theater. 

Kunnen nabijheid en onmiddellijkheid kenmerken van een nieuwe kritische figuur 

worden? Is er zoiets als ‘kritische nabijheid’ en ‘kritische onmiddellijkheid’ mogelijk? 

Om die vragen te beantwoorden, zullen we dichter op de praktijk moeten gaan zitten. 

In de volgende drie hoofdstukken van dit boek wordt onderzocht of de veranderde 

waarnemings- en omgangswijze binnen een veranderd gesternte van openbaarheid 

en autonomie, toch kan leiden tot kritische ervaringen en uitwisselingen. Dat wat 

onderzocht wordt, betreft concrete gebeurtenissen in de theaterpraktijk, momenten 

waarop theatermakers en bezoekers elkaar binnen en rondom een theaterervaring 

ontmoeten. Binnen al die ontmoetingen is er sprake van ‘regie’: van sturing van gedrag 

en waarneming, van rollenspelen en het genereren en bieden van aandacht op dat 

wat, om welke reden ook, belangrijk wordt geacht. Dat maakt dat een dramaturgische 

blik, gericht op vormen van regie en de effecten daarvan, een zinvol perspectief biedt 

om die ontmoetingen te analyseren op hun mogelijkheden om nieuwe figuren van 

kritiek te laten ontstaan. In elk hoofdstuk staat telkens één van de drie genoemde 

niveaus in het brandpunt van die dramaturgische blik. 

 

De theaterbelevenis zelf

Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, kan een theatrale beleving een sterke, ja 

onomstotelijke ervaring oproepen. We hebben het immers zelf beleefd, we zaten er 

zelf midden in. Tegelijkertijd kan de beleving door een gebrek aan autonome kracht 

van de enscenering ook vloeibaar worden onder onze eigen subjectiviteit en wordt 

daarmee de mededeelbaarheid van een kritisch oordeel over dat wat de beleving 

tot stand brengt uiterst ingewikkeld. En dat zou grote consequenties hebben voor 

de kritische dimensie. Ten eerste omdat de beleving voor de belever zelf een weinig 

kritische ervaring wordt. Ten tweede omdat die beleving geen deel kan uitmaken van 

een openbaar discours. 

Er is dus alle reden om de vraag te stellen of er momenten zijn waarop de 

singulariteit van een theaterbeleving overstegen wordt. Maakt het feit dat we bij een 

beleving er midden in zitten alles troebel, waarbij het onderscheid tussen wat binnen 

en buiten ons gebeurt nagenoeg vervaagt, of kunnen we toch een kritisch onderscheid 

blijven maken tussen het persoonlijke en het algemene, tussen een intens beleefde 

ervaring en de constructie die deze mogelijk maakte? 

In hoofdstuk VI wordt aan de hand van enkele concrete voorbeelden van 

belevingstheater onderzocht of een theaterbeleving juist in de ervaring van nabijheid 
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en onmiddellijkheid, juist door het feit dat wij er midden in staan en mee-maken, 

kan leiden tot kritische evaluaties van de belever. Evaluaties die zij kan uitwisselen en 

bediscussiëren met anderen. 

De rol van de twee bemiddelende instituties

De bemiddelende functie van de theaterpodia en de theaterkritiek bestond vooral 

uit het creëren van openbaarheid en het tot stand brengen van de sociale autonomie 

en de autonomie van de enscenering. Theater werd publiek gemaakt als een andere 

activiteit waarvoor een zekere stille concentratie nodig was en dat na afloop tot debat 

zou moeten leiden. 

In op beleving gerichte podia verschijnt theater midden tussen andere uitingen. 

En het bemiddelend gezag van de instituties heeft plaatsgemaakt voor een meer 

directe democratie waarin er een grote speelruimte is voor de rollen van bezoekers. 

Dat betekent dat deze instituties niet meer op afstand ten opzichte van andere 

domeinen staan en dat zij de theatergebeurtenissen niet meer op afstand houden ten 

opzichte van andere activiteiten. En de vraag is wat die terugtocht van bemiddelend 

vermogen inhoudt voor de openbaarheid, de autonomie en de kritische dimensie. 

Hoe gaan performers en publiek om met situaties waarin de traditionele bemiddeling 

gering is? Ziet dit publiek theater vooral als grondstof voor hun persoonlijke leefstijl 

of als een soort achtergronddecor voor sociale ontmoetingen? En daarmee als iets dat 

verder geen publiek debat behoeft? Of hebben performers en publiek ‘de regie’ van 

die instituties niet of nauwelijks nodig en kunnen theaterperformances ook kritisch 

ervaren en gedeeld worden wanneer afstand en bemiddeling minder prominent 

aanwezig zijn? 

In Hoofdstuk VII wordt het bezoek aan een drietal festivals beschreven die als 

op beleving gerichte bemiddelende instituties worden beschouwd. Als podia die 

esthetische en sociale activiteiten mengen en die zoveel mogelijk aan de bezoeker zelf 

wil overlaten hoe deze zijn verhouding tot theater bepaalt. De vraag die hier gesteld 

wordt, is in hoeverre het plaatsen van kritische ontmoetingen kunnen zijn. De blik 

richt zich hier vooral op de regie door de festivalorganisatie en wat die betekent voor 

het gedrag van zowel bezoekers als makers op het festival. 

Het niveau van de belevingsmaatschappij

De belevingsmaatschappij is een samenleving die is getheatraliseerd (esthetisch 

en performatief geworden) en sterk verdeeld in verschillende culturele scenes. Het 

kunsttheater vertegenwoordigt daarmee niet meer het Andere noch het Algemene. 

De idealen van openbaarheid en van de sociale autonomie staan onder druk. Maar 

kan theater het getheatraliseerde leven naderen, de nabijheid ervan accepteren, 
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en er toch een ander perspectief op bieden? Kan het als kleinschalige kunst in een 

versnipperde culturele openbaarheid toch een kritische rol blijven spelen, niet zozeer 

door bemiddeling van professionele critici en theaterpodia, maar door een meer 

onmiddellijke invloed te zoeken? Kan theater kritisch zijn wanneer de scheidslijnen 

tussen theater en werkelijkheid, podium en zaal, representatie en presentie dunner 

worden of zelfs verdwijnen? En kan het nog als theaterkunst kritisch zijn of moet het 

iedere aanspraak op autonomie opgeven? 

In hoofdstuk VIII verschijnt vooral één theatergebeurtenis voor het voetlicht, Bitte 

liebt Österreich! van Christoph Schlingensief, dat in de context zal worden geplaats 

van relatief recente strategieën van theatermakers om theater en maatschappelijke 

werkelijkheid dichter bij elkaar te brengen en om de gekende rol van het publiek, die 

van het toeschouwer zijn, te bevragen. Deze theatergebeurtenis heeft aantoonbaar 

veel losgemaakt in de kritische openbaarheid en onderzocht zal worden in hoeverre 

de strategie van ‘nabijheid en onmiddellijkheid’ aan die kritische werking hebben 

bijgedragen.
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DEEL II
DE DRIE NIVEAUS. NIEUWE FIGUREN VAN KRITIEK?

Waarin er op de drie afzonderlijke niveaus onderzocht wordt of er alternatieve 

vormen van kritiek mogelijk zijn in de praktijk van het belevingstheater en of de 

contouren zichtbaar worden van een nieuwe figuur van de kritisch dimensie. 
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HOOFDSTUK VI 
DE MEDEDEELBAARHEID VAN HET KRITITSCH OORDEEL  

BIJ BELEVINGSTHEATER

I OVER HET BELANG VAN OORDELEN EN DE BELANGRIJKSTE 
 OBSTAKELS DAARBIJ IN THEATERBELEVINGEN

De nood aan esthetische oordelen, de nood van esthetische oordelen

In de voorstellingscultuur ontstaat de idee dat kunst in het algemeen en theater in 

het bijzonder in de kritische intersubjectiviteit beoordeeld worden. Het publiek wisselt 

ervaringen en indrukken uit en probeert al tastend en zo onpartijdig mogelijk tot 

een evaluatie te komen waarin nooit sprake kan zijn van bewijzen.183 De gerichtheid 

op algemene instemming, zo belangrijk in de traditie van de kantiaanse esthetica, 

is daarbij niet het ultieme doel van het gesprek, maar de aanname die het debat 

mogelijk maakt. Een debat dat in beginsel nooit tot een finale conclusie of eindoordeel 

zal leiden. Het door mij in hoofdstuk I geschetste gesprek na afloop van een doorloop 

op de Toneelacademie beschrijft zo een pogen om tot een gemeenschappelijke 

evaluatie van de voorstelling te komen. Uitspraken van de een worden bevestigd, 

genuanceerd of weersproken door de ander, ze kunnen aanleiding geven tot nieuwe 

gezichtspunten of herziening van een eerder oordeel. Het is een uitwisseling van 

ervaringen die de pretentie hebben een vorm van algemeenheid te bezitten en 

voldoende adequaat in taal zijn uit te drukken.184 Het is ook niet toevallig dat op de 

vraag van de performers aan een publiek, ‘en wat vonden jullie ervan’, vaak eerst een 

stilte volgt. Toeschouwers hebben tijdens een voorstelling van alles ervaren, maar 

die verzameling van ervaringen moet eerst bereflecteerd en tot een eerste evaluatie 

gevormd worden. We zoeken naar momenten die een zekere algemeenheid hebben, 

maar weten niet op voorhand van welke ervaring we dit mogen verwachten en van 

welke niet. We zoeken naar verbanden tussen onze verschillende indrukken we pogen 

dit te verbinden met wat er op het podium gebeurde. En we zoeken naar woorden om 

die ervaringen en de waardering daarvan zo precies mogelijk te benoemen.185

183 Immanuel Kant (1974) maakt een onderscheid tussen disputieren (een logische argumentatie gevolgd 
door een conceptuele demonstratie) en streiten (een discussie die enkel een hypothetisch en breekbaar 
akkoord zoekt). Cf. Kant: Kritik der Urteilskraft § 55, (p. 279)

184 Het kritisch debat, de recensie, het nagesprek,- het is allemaal evaluatief en sterk verbonden 
met taal. Dat mag ons niet doen vergeten dat een deel van de intersubjectiviteit ook tijdens de 
theatergebeurtenis zelf plaatsvindt en vaak niet-talig is. De stille concentratie, de zucht die ik hoor van 
mijn buurvrouw op hetzelfde moment waarop ik door iets ogenschijnlijk kleins geraakt word, het ritme 
waardoor ik en mensen vóór mij bewogen worden, de feedbackloop die we registreren, het zijn allemaal 
betekenisvolle momenten van intersubjectiviteit. Maar in het talig oordeel kunnen we ook argumenten 
geven waarom wij innerlijk bewogen raakten en deze door anderen (en onszelf) ter discussie laten 
stellen. 

185 Stel dat ik mij herinner dat gedurende die doorloop enige tijd mijn aandacht verslapte. Maar lag dat 
geheel aan mijzelf (ik ben de laatste dagen snel afgeleid) of betreft het iets van algemenere aard, zegt 
het iets over dat moment in de voorstelling? Ik zal waarschijnlijk niet gelijk in het nagesprek zeggen 
dat mijn aandacht verslapte wanneer ik meen dat dit enkel met mijzelf te maken had. Maar als ik van 



 DE MEDEDEELBAARHEID VAN HET KRITISCHE OORDEEL BIJ BELEVINGSTHEATER | 151 

We zouden kunnen stellen dat het kritisch oordeel mededeelbaar is wanneer het 

zowel medegedeeld, als met anderen gedeeld kan worden. We moeten dus niet alleen 

in staat zijn om in taal onze indrukken aan onszelf en anderen te uiten; die anderen 

moeten ook in staat geacht worden om het oordeel te kunnen ‘navoltrekken’, dat wil 

zeggen, te kunnen volgen en te toetsen aan de eigen ervaringen. 

In de voorstellingscultuur berust die mededeelbaarheid op vormen van afstand. De 

fysieke afstand ten opzichte van ‘het podium’, waardoor ik een mate van overzicht 

heb en andere toeschouwers min of meer hetzelfde kunnen waarnemen. De sociale 

afstand tussen mij en de activiteiten op het podium, waardoor ik niet daadwerkelijk 

kan ingrijpen en ikzelf ook niet daadwerkelijk in het geding ben. En de afstand die 

ontstaat door de reflectie op mijn gevoelens en ervaringen, waarin ik mijzelf bevraag 

in mijn rol als toeschouwer. Bijvoorbeeld door mij af te vragen of mijn verslapte 

aandacht wel te maken heeft met de kwaliteit van de voorstelling of dat mijn ergernis 

over een specifieke scène niet te maken heeft met mijn erg behoudende smaak op een 

bepaald terrein. 

Bij belevingstheater ontbreken die fysieke en sociale afstand. We bewegen met het 

gebeuren mee, we zitten er midden in, we grijpen in, we staan zelf centraal. Door een 

gebrek aan autonome kracht van de enscenering kan de beleving vloeibaar worden 

onder onze eigen subjectiviteit. Zoals we in hoofdstuk III zagen, betekent dat niet dat 

het onmogelijk is om over onze theaterbelevingen te reflecteren. Maar het betekent 

wel dat de mededeelbaarheid van het oordeel niet evident is. Dat zagen we ook terug 

in recensies van Huis en Curve die als hoogstpersoonlijke ervaringen beschreven 

werden.186 

We kunnen ons afvragen waarom dat problematisch zou zijn. In de belevings-

cultuur wordt immers door velen kunst opgevat als lifestyle, als middel om zichzelf 

te herkennen en uit te drukken, waarbij in feite het enige dat echt een kwestie van 

algemeen debat zou kunnen zijn, de vraag is of er voldoende divers aanbod is voor 

ieders smaak. En we zouden kunnen aanvoeren, zoals een aantal hedendaagse critici 

uitdraagt, dat het geven van esthetische oordelen niet meer echt relevant is en dat 

het beschrijven van het werk en de ervaring, of het geven van consumententips voor 

specifieke publieksgroepen, veel belangrijker geworden is.187 Bovendien kunnen we 

anderen hoor dat zij op datzelfde moment afhaakten, kan mijn ervaring een grotere algemeenheid 
krijgen en is mijn inbreng hier wel relevant. 

186 (Hoofdstuk V, p. 135)
187 Maar zoals we in hoofdstuk V zagen, hebben recensenten soms ook moeite om de theaterbeleving te 

beschrijven. En de vraag is ook of we kunst op zinvolle wijze kunnen beschrijven zonder oordelen. Zoals 
de kunsthistoricus Michael Baxandall ooit stelde dat een kunstwerk beschrijven het interpreteren 
van dat werk impliceert, zo zal de beschrijving van de betekenis van een kunstwerk in mijn ogen niet 
zonder esthetische evaluaties kunnen. 
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‘de belevingsvoorkeuren’ van specifieke bevolkingsgroepen beschrijven en min of 

meer voorspellen wat voor soort beleving bij een specifiek type publiek in de smaak 

zal vallen. Dit is ook precies wat marketingbureaus proberen te doen voor grote 

eventorganisaties als festivals en themaparken. Het wegvallen van het oordeel van 

de recensent en van het publiek debat over de kwaliteit van het gebodene, betekent 

dus niet het geheel in losse atomen uiteenvallen van de cultuur. Het is goed mogelijk 

om voor iedere culturele scene een vaste hoeveelheid ruimte te bieden, bijvoorbeeld 

naar rato van de grootte van de groep, zoals dat enigszins aan de hand is bij de 

hedendaagse ‘publieke omroep’. Of we kunnen de markt haar werk laten doen, 

zoals dat op het internet gebeurt, waar het ‘open podium’ beheerst wordt door de 

onzichtbare hand die op de muisknop klikt. 

Maar met het loslaten van het streven naar mededeelbare oordelen gooien we ook veel 

weg. Het zou op de eerste plaats al de gehele productie van het theater bemoeilijken. 

Een performer wil van haar dramaturg weten of het nieuwe materiaal dat zij aanbiedt 

scherper of krachtiger of geestiger is dan het vorige; een lichtontwerper wil van 

zijn regisseur weten of zij het alternatieve lichtplan sterker vindt; een maker in een 

collectief zegt in een artistieke brainstormsessie ‘ik heb een beter idee’. Telkens weer 

willen makers dat hun werk tijdens het maakproces ‘groeit’, dat het niet zozeer 

‘anders’, maar dat het gaandeweg beter wordt. En iets soortgelijks geldt ook voor 

studenten en docenten in het theateronderwijs, ook die streven naar een artistieke 

ontwikkeling en willen daarover met elkaar in gesprek. Daarmee hanteren zij allen 

esthetische oordelen en rekenen zij erop dat ook de ander in staat is deze zo goed 

mogelijk te verstaan en uit te drukken. 

Het prijsgeven van het publiek debat (of zelfs dat van een kleinschaliger gesprek) 

over de kwaliteit van theater betekent bovenal een sterke inperking van de 

openbaarheidsidealen. En daarmee een verlies van de kritische dimensie. Want het 

zou betekenen dat wij de kans verkleinen om te leren over de esthetische voorkeuren 

van onszelf en de ander, over hoe wij gevormd zijn en onszelf en anderen willen 

vormgeven. De stem van de ander, het kunstwerk dat tot ons spreekt, de bezoeker 

naast ons, wordt dan tot zwijgen gebracht. Als er geen mededeelbaar oordeel over de 

ervaring mogelijk is, hoe kan dan (zelf-)correctie van onze esthetische opvattingen 

en sensibiliteit plaatsvinden? In een gesprek over een boek kan blijken dat ik een 

bepaalde passage verkeerd gelezen en daarmee verkeerd kan beoordeeld hebben. 

Ik kan een muziekstuk als zijnde ‘oppervlakkig’ ervaren, tot iemand mij zegt maar 

hoor je dan niet wat er met dat akkoord gebeurt, en ik er misschien achter kom dat 

ikzelf oppervlakkig geluisterd heb (of bijvoorbeeld oppervlakkig ideeën heb over 

akkoordprogressies). En in vrijwel ieder gesprek over een theatervoorstelling ‘herlees’ 

ik niet alleen wat ik zag en hoorde, maar ook de oordelen die ik velde. 
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Drie belangrijke obstakels voor de mededeelbaarheid: interactie, immersie en one-to-one

De cruciale vraag is: zijn onze ervaringen bij theaterbelevingen inderdaad per 

definitie hoogstpersoonlijk (en daarmee lastig te verwoorden en in ieder geval niet 

na te voltrekken door een ander) of is er toch een structuur die dat sterk individuele 

overstijgt, een mate van autonomie van de enscenering die voor alle bezoekers geldt 

en waar wij op zinvolle wijze met elkaar over kunnen hebben? In deze bespreking 

zullen drie begrippen centraal staan die de ervaring van het hoogstpersoonlijke 

bewerkstellingen: interactie, immersie en one-to-one. Het zijn concepten die specifieke 

kenmerken van theaterperformances beschrijven. De eerste twee kenmerken zijn 

inherent aan theaterbelevingen, en over het algemeen geldt dat hoe sterker de 

interactie of immersie is, hoe lastiger de mededeelbaarheid van het oordeel wordt. 

Het one-to-one-karakter van sommige performances (het feit dat per gebeurtenis 

één bezoeker centraal staat) is niet inherent aan belevingstheater, maar komt daar 

wel vaak voor. En niet zelden zien we in de praktijk dat, hoewel vaak één kenmerk 

zich opdringt, alle drie de eigenschappen binnen één en dezelfde theatergebeurtenis 

tegelijk optreden.188

Voordat ik deze begrippen ga toepassen bij een analyse van een tweetal 

theaterbelevingen, wil ik ze eerst wat meer algemene context geven. Waaronder 

een summiere en geenszins volledige weergave van de verschillende betekenissen 

die de drie concepten binnen met name academische discussies hebben. Het is een 

schets die vooral bedoeld is om duidelijk te maken welke betekenis de termen in dit 

hoofdstuk zullen krijgen.

Interactie:

Interactie is een veelvuldig gebruikte term met betrekking tot de hedendaagse kunsten, 

en dus ook met betrekking tot het theater. Zo stelt Catherine Bouko (2014) in haar 

artikel Interactivity and Immersion (p. 255):

“Like all popular concepts, even more so those with a large audience, the notion of 

interactivity covers a multitude of definitions and is often linked to other concepts 

(sharing, participation, exchange, sense, immersion etc.), which leads to the 

specificity of each diminishing.” (p. 255)

Zoals gezegd, is het hier niet de bedoeling om alle verschillende omschrijvingen te 

inventariseren, maar het is wel zaak om de term enigszins te kaderen. 

Voor sommigen, zoals Nicolas Bourriaud, is ieder kunstwerk veranderbaar onder 

de invloed van de waarnemer. Deze is het die eerst het kunstwerk tot leven brengt.189 

188 We zullen verderop zien dat deze formulering niet geheel precies is: immersiviteit is in strikte zin geen 
eigenschap te noemen, maar een effect dat theater kan oproepen. Daarvoor moet dit theater wel aan 
een paar voorwaarden voldoen. 

189 Bourriaud (2002): “Transitivity is as old as the hills. It’s a tangible property of the artwork. Without it, 
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Filosoof Aaron Smuts staat aan het andere eind van het spectrum. Bouko citeert 

Smuts definitie: “Something is interactive if and only if (1) it is responsive, (2) does 

not completely control, (3) is not completely controlled, and (4) does not respond in a 

completely random fashion.” (pp. 257-258).190 Waar bij Bourriaud de term ‘interactie’ 

niet meer onderscheidend is, is er bij Smuts slechts sprake van interactie wanneer de 

bezoeker volledig mede-maker is van de gebeurtenis. 

Steve Dixon hanteert in zijn studie Digital Performance (2007) een ruimer begrip van 

‘interactie’ dan Smuts, zonder evenwel te beweren dat de term op alle kunstwerken 

van toepassing is. Hij stelt vier niveaus voor, waarbij de openheid van het systeem 

en de invloed van de interactie door de gebruiker steeds groter wordt: navigatie, 

participatie, conversatie en collaboratie. (p. 563) 

• Bij navigatie is de interactiviteit beperkt tot een aantal keuzen binnen de route 

of ruimte in een fysieke of virtuele omgeving. Zoals de simpelste vorm van 

computergames waar je met Ja of Nee kunt antwoorden door met de muis te 

klikken, of met de cursortoetsen links of rechts kunt gaan.191 

• Van participatie is sprake als het publiek merkbaar actief en zelfs interactief met 

elkaar wordt.192 Het fenomeen theatersport, en dan met name de momenten 

waarop het publiek om een situatie of karakter mag roepen, zouden we 

waarschijnlijk ook tot dit niveau van interactie mogen rekenen. 

• Bij conversatie is er sprake van een echte uitwisseling, een situatie waarin de 

bezoeker een dialoog heeft met het kunstwerk en/of de performer. Die dialoog 

hoeft niet per se verbaal te zijn. Abramovics The Artist is Present (2010) waarin de 

performer en de bezoeker lange tijd tegenover elkaar zitten en zich op elkaar 

concentreren, zouden we tot dit niveau kunnen rekenen. 193 

• Bij collaboratie wordt de bezoeker deelnemer en mede-auteur van het kunstwerk. 

the work is nothing other than a dead object, crushed by contemplation. Delacroix wrote in his diary 
that a successful picture temporarily “condensed” an emotion that it was the duty of the beholder’s eye 
to bring to life and develop.” (p. 26) 

190 In een artikel What is Interactivity? (2009) opponeert Smuts tegen een al te ruime omschrijving van 
het begrip. Een computerspel waar men met de muis uit verschillende opties kan kiezen ‘interactief’ 
noemen, verschilt voor hem niet wezenlijk van een boek ‘interactief’ noemen omdat men voor het 
lezen ervan pagina’s moet omslaan. 

191 Dixon noemt ook tv-programma’s zoals Idols en Big Brother waar je met remote control voor of tegen 
kandidaten kunt kiezen. (Cf. pp. 566)

192 Dixon geeft zelf onder andere het voorbeeld van The Consensual Fantasy Engine (1995) van Paul Vanouse, 
een film rond de beroemde vlucht van O. J. Simpson, waar het publiek, dankzij een ‘applausmeter’ 
die hoorbare reacties registreert, kan kiezen tussen een aantal opties, zoals filmgenres en ertussen 
gevoegde clips. Hoewel het dicht in de buurt komt van de ‘navigatie’, ligt wat Dixon betreft het verschil 
precies in de grotere activiteit van het publiek, dat niet alleen schreeuwt of zwijgt, maar ook met elkaar 
in gesprek gaat over wat men wil.

193 Dixon geeft de performance van Valie Export, Tapp und Tast Kino (1968) als een voorbeeld van 
conversatie Valie Export draagt een kartonnen doos om haar naakte bovenlichaam met een gordijntje 
aan de voorkant, het fungeert als een minitheater of als een poppenkast. Het is de bedoeling dat 
de toeschouwer met de handen de voorstelling verkent. Zodra een vrijwilliger zich meldt, draait de 
kunstenares haar hoofd weg om de tijd in de gaten te houden. De persoon mag haar borsten betasten, 
gedurende twaalf minuten. Wanneer de tijd voorbij is, kijkt ze de persoon weer aan, ten teken dat de 
actie voorbij is. Veel ono-to-one theater neigt, zo is mijn observatie, naar dit niveau van interactie. 
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Dixon geeft als voorbeeld het project van Fura Dels Baus Big Opera Mundi uit 2000, 

waar over de hele wereld kunstenaars, musici en andere deelnemers, hun bijdrage 

precies op de seconde van het nieuwe millennium online brachten. (p. 596)194

In dit hoofdstuk gaat het mij erom, verschillende niveaus van interactie bij 

een theaterbeleving te onderzoeken, omdat het mijn ervaring als bezoeker van 

verschillende theaterbelevingen is dat hoe groter de interactie is, hoe lastiger het 

wordt om het oordeel over het ervarene mede te delen. Daarom kies ik voor Dixons 

‘glijdende schaal’. Deze is onderscheidend genoeg om niet alle omgang met kunst 

interactief te noemen en tegelijk laat het de mate zien waarin het gebeuren door onze 

tussenkomst kan veranderen en uiteindelijk zelfs tot een unieke beleving kan leiden. 

In de eerste plaats is het zo dat hoe groter (intenser en opener) het samenspel 

is, hoe kleiner de kans zal zijn dat er twee keer hetzelfde kan gebeuren. Al op het 

niveau van de navigatie kunnen twee bezoekers, wanneer zij bijvoorbeeld beiden een 

verschillende route door een theaterinstallatie lopen, iets anders meemaken. Maar 

vanaf niveau drie van Dixons model gebeurt er iets ingrijpends. In het stadium van ‘de 

conversatie’ zijn belangrijke elementen van het werk per bezoeker anders. Er is hier 

weliswaar sprake van een samenspel binnen een vaststaande structuur, maar juist 

omdat het aantal opties zeer ruim is en de mate van interactiviteit zeer groot, is de 

kans miniem dat twee verschillende conversatie-momenten hetzelfde zijn. 

In de tweede plaats zal de mate van interactie vaak ook consequenties hebben 

voor het overzicht dat de bezoeker heeft op de totaliteit van de gebeurtenis. Over het 

algemeen geldt ook hier: hoe groter en intenser de interactie, hoe geringer het zicht 

dat de bezoeker zal hebben op de regie van het geheel. 

Immersie:

Ook immersie is een veelgebruikte term in het hedendaags theater. Als we de Duitse 

cultuurwetenschapper Theresa Schütz mogen geloven is het zelfs ‘het nieuwe 

toverwoord’.195 Maar toverwoorden hoeven niet altijd even helder te zijn, en net als 

interactie wordt de term op verschillende manieren gebruikt. Het Nederlandse woord 

‘onderdompelen’ is de meest letterlijke vertaling van het woord. Grofweg zouden we 

een indeling kunnen maken in twee verschillende vormen. 

• De metaforische immersie. Dit beschrijft een vorm van mentale ‘onderdompeling.’ 

Zoals men kan opgaan in de fictieve wereld van een roman of de illusoire 

ruimtelijkheid van schilderij, zoals de geschilderde panorama’s die in de 

194 Wellicht ten overvloede: al deze voorbeelden kunnen weer als voorstelling benaderd worden, wanneer 
wij registraties ervan bekijken en beluisteren. Maar daar is het hier niet om te doen. 

195 Schütz, Th. (2016) „Unter Hundschen“, Theater der Zeit, November 2016, pp. 24-24. De ondertitel van het 
artikel luidt: „Immersion is das neue Zauberwort im Theater.“
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negentiende eeuw zo geliefd waren.196 Ook ‘virtuele immersie’ of ‘Virtual Reality’ 

die dankzij digitale technologie mogelijk is geworden, verschaft ons de illusie dat 

men het beeld binnenloopt en het beeld rondom ons aanwezig is, zoals dat ook bij 

de genoemde panorama’s het geval is. Maar het lichaam van de immersant kan 

hier ook daadwerkelijk actiever worden. Virtual Reality nadert dan de tweede vorm 

van immersie, zoals dat het geval is bij theatercollectief Crew, dat experimenteert 

met VR-brillen voor bezoekers die daarmee daadwerkelijk door het virtuele 

landschap kunnen bewegen.197 

• Dramatische immersie. Door theaterwetenschapper Gareth White (2013) wordt 

immersief theater gedefinieerd als theater dat gebruikmaakt van ruimtelijke en 

architectonische omgevingen waarin bezoekers letterlijk bewegen (p. 2). Tegelijk 

stelt hij ook dat dat immersief theater meer is dan alleen maar ‘het publiek 

omringen’. Immersie als ‘binnen in het werk zijn’, betekent niet alleen in een 

fysieke en temporele ruimte zijn, maar erbinnen zijn als een esthetische, affectieve, 

fenomenologische entiteit.198 Ik zal proberen dit met een eigen voorbeeld te 

verduidelijken. Wanneer de bezoeker op het podium aan tafel zit tussen acteurs die 

laten we zeggen het stuk Macbeth spelen, dan is weliswaar het fysieke onderscheid 

tussen toeschouwer en performer opgeheven, maar zolang het sociale onderscheid 

standhoudt en de bezoeker toeschouwer blijft, is er geen sprake van dramatische 

immersie. Ook als de bezoeker zou kunnen navigeren langs verschillende acteurs, 

hij mag bijvoorbeeld eerst naast Lady Macbeth zitten om haar te horen praten 

met een edelman, om vervolgens een paar meter verderop naast Macbeth te gaan 

zitten die met de moordenaar van Banquo smoest, dan nog is er geen sprake van 

dramatische immersie, zolang die bezoeker zichzelf als toeschouwer ervaart. Eerst 

wanneer hij het gevoel zou hebben daadwerkelijk te kunnen handelen, er het 

vermoeden zou zijn dat er een vorm van interactie mogelijk is, kan er sprake zijn 

van dramatische immersie. Het zich letterlijk, fysiek in de gebeurtenis begeven, 

zouden we dus kunnen zien als een voorwaarde voor de dramatische immersie. 

Het gevoel ook in het gebeuren betrokken te zijn en daarin te kunnen handelen, is 

hetgeen de ervaring van immersiviteit oproept. 

In dit hoofdstuk zal ik kiezen voor de dramatische immersiviteit, omdat hierin het 

‘klassieke’ toeschouwerschap opgegeven wordt en we dus nog verder weggaan van 

het gekende voorstellingsmodel. Deze vorm van immersie veronderstelt een letterlijk 

196 Literatuurwetenschapster Marie-Laure Ryan (2015) gebruikt het op deze wijze. Voor haar is immersie 
onderdompeling of opgaan in een fictieve wereld. 

197 Cf. Benschop, R. (2013) “Wij die fluiten in de stilte als kristallen glazen”, in P. Peters (red.) Zichtlijnen, 
Maastricht. Bouko beschouwt VT-reality zoals Crew die inzet, als vorm van dramatische immersie. 

198 White (2013): “…the suggestion of being inside that comes with the idea of the immersive has 
resonances with the experience of being able to take action within the work… To be inside the work, 
not just inside its physical and temporal space but inside it as an aesthetic, affective, phenomenological 
entity gives a different aspect to the idea of a point of view, and of action… (pp. 16-17) 
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kunnen bewegen, en geeft ons immers op zijn minst een gevoel van (mogelijke) 

interactiviteit. Maar de term verdient nog nadere precisiering. Voor Catherine Bouko 

betekent immersiviteit niet alleen fysieke integratie (het idee, de ervaring dat je er echt 

deel van bent, en er niet slechts naar kijkt) maar zij benadrukt ook dat immersief 

theater een fictieve wereld en de ontwikkeling van een verhaal kent. Of ook de 

entiteit waar White van spreekt gekoppeld moet zijn aan elementen van fictie of 

narrativiteit, is niet geheel duidelijk. Maar Whites omschrijving komt sterk overeen 

met Anja Novaks omschrijving van de beleving van installaties uit de beeldende kunst. 

(2010:39)199 Novak beschrijft de immersieve beleving van installaties eveneens als een 

reis door een fysieke en temporele ruimte, als het gevoel binnen in een werk te zijn. 

Waar White spreekt van een esthetische, affectieve, fenomenologische entiteit, spreekt 

zij van ‘atmosfeer’ als een soort eenheid van gewaarwording. Een atmosfeer die zij 

bovendien ‘dramatisch’ noemt. (p. 85) 

In dit hoofdstuk zal ik het dramatische element van de immersie niet willen 

begrenzen tot fictie of een narratief. Ik kies wel voor wat de drie omschrijvingen bindt: 

dat er in die beleving een ervaren van een entiteit, atmosfeer of eenheid ontstaat, en 

daarbinnen een ervaren van ontwikkeling. 

Tenslotte is voor onze vraag naar de mededeelbaarheid van oordelen over immersief 

theater Bouko’s opmerking van belang dat dramatische immersiviteit geen eigenschap 

van een specifieke theatergebeurtenis is, maar een effect dat dit bij de bezoeker kan 

oproepen. 

“It is important to make this distinction as it explains, in part, to what extent 

it is impossible to establish a strict dichotomy between immersion and critical 

distance. (…) No matter how immersive a performance may aim to be, it will 

always be possible to maintain one’s critical distance, thereby negating the 

immersion.” (p. 260)

Ook bij immersiviteit heeft de mate waarin deze optreedt sterke invloed op de 

kans op mededeelbare oordelen. Ook hier geldt dat hoe groter de mate is waarin de 

bezoeker opgaat in de gebeurtenis, hoe geringer de kans zal zijn dat hij een oordeel 

kan geven over de indrukken die hij opdoet. In hoofdstuk IV heb ik de beleving van 

een achtbaan als voorbeeld gegeven waarin de uiterlijke ervaring vooral als een waas 

verschijnt en het Zelf, het eigen lichaam, centraal staat. Subject en object vallen in 

die gebeurtenis als het ware samen, waardoor een oordeel over een buitenwereld in 

feite niet te maken lijkt. Maar de inzet van dit hoofdstuk zal niet zijn om kritische 

afstand ten opzichte van de immersie te nemen door die te ontkennen, maar door 

in de beleving op te gaan en daar vervolgens afstand van te nemen door middel van 

199 Novak vergelijkt in haar proefschrift de installatiekunst dan ook met theater en performances. Niet 
toevallig, naar ik meen, omdat dergelijke installaties ontstonden tijdens de Performatieve Wending 
waar niet alleen de beleving belangrijker werd maar de beeldende kunst ook ‘theatraliseerde.
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de reflectie op wat die effecten veroorzaakt kan hebben. Want hoezeer ook in de 

immersie alles bewogen schijnt, er lijkt bij de dramatische immersie ook sprake te zijn 

van een entiteit, een atmosfeer, een ontwikkeling. Dat wijst erop dat er toch een vorm 

van eenheid van ervaring kan zijn en deze beschreven kan worden als iets dat buiten 

mijzelf verschijnt. En daarmee is er wellicht de mogelijkheid tot een oordeel over de 

regie, de enscenering van de theatrale gebeurtenis. 

One-to-one: 

One-to-one theater (of one on one zoals het ook wel genoemd wordt) is een begrip dat aan 

het begin van de eenentwintigste eeuw is opgekomen om theatergebeurtenissen te 

beschrijven waarin de individuele bezoeker geheel centraal staat. Zoals gezegd, is het 

niet onlosmakelijk verbonden aan belevingstheater, maar er is wel op zijn minst een 

ideologische samenhang met de algehele belevingscultuur: de persoonlijke benadering 

van de bezoeker. In een enkel geval wordt de term one-to-one ook gebruikt voor 

ontmoetingen waarin sprake is van meerdere (professionele, geoefende) performers 

naast de enkele bezoeker. De minder courante term audience of one is in dat geval 

preciezer. En tenslotte: de term one-to-one beschrijft niet alleen de relatie tussen één 

of meerdere (professionele, geoefende) performers en één bezoeker, maar kan ook de 

ontmoeting tussen twee bezoekers beduiden. Zoals Etiquette van Ant Hampton (2015) 

waarin twee bezoekers, die elkaar niet kennen, in een publieke ruimte koptelefoons op 

krijgen en allerlei instructies te horen krijgen en elkaar zo ontmoeten. 

Maar wat telkens centraal staat, is die ene bezoeker die iemand anders ontmoet, 

en die de ervaring heeft de enige bezoeker in de theaterbeleving te zijn. In die, meer 

algemene betekenis, wordt het begrip in dit hoofdstuk dan ook gebruikt.

Op het eerste oog lijkt er een misschien nogal voor de hand liggende reden te 

zijn waarom dergelijk theater de mededeelbaarheid van het esthetisch oordeel 

bemoeilijkt. De bezoeker die zijn ‘eenzame’ indrukken met andere bezoekers wil 

delen, moet maar hopen dat degenen vóór of na hem hetzelfde hebben ervaren. 

Maar daar heeft, zij het niet op een dergelijke schaal, al het theater mee te maken. De 

recensent die op woensdag zijn kritiek op een drukbezochte voorstelling publiceert, 

kan ook enkel hopen dat haar oordeel zeggingskracht heeft voor het publiek dat de 

dagen erop kijken gaat, dat dit publiek kan herkennen wat de recensent beschreven 

heeft en haar beoordeling aan de eigen ervaring kan toetsen. Maar wanneer de 

theatergebeurtenis, of die nu door één of door velen bezocht wordt, een grote mate 

van reproduceerbaarheid heeft, is er wat betreft de mededeelbaarheid van oordelen 

geen wezenlijk probleem. 
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Er zijn twee kwesties bij het een-op-een-theater die de mededeelbaarheid wel 

problematisch maken. De eerste treedt dus op wanneer er geen enkele vorm van 

autonome enscenering is, als iedere gebeurtenis van bezoeker tot bezoeker verschilt, 

er geen vergelijking mogelijk is. Het was dan inderdaad een sterk particuliere 

gebeurtenis. 

De tweede kwestie is dat de een-op-een-ervaring vaak, precies doordat er maar 

één bezoeker centraal staat, hoogstpersoonlijk lijkt, en dat makers dit niet zelden als 

bewuste strategie inzetten. Want zelfs wanneer de bezoeker nagenoeg passief is en als 

toeschouwer tegenover de performer staat, blijft er, precies omdat de bezoeker alleen 

is, altijd de mogelijkheid, de suggestie open dat er van interactiviteit sprake gaat zijn. 

‘Publiek’ betekent in het voorstellingsmodel altijd meervoud, zo lijkt het. Als er slechts 

één waarnemer is van een live-performer, maakt de formaliteit van de rolverdeling, 

die normaal bij het voorstellingsmodel zo duidelijk aanwezig is, plaats voor de 

intimiteit van de situatie, waarin de geringste actie van de bezoeker, een kuch, een 

wegkijken, een hoofdknik, een teken wordt waar de performer op reageren kan. Alsof 

met twee mensen een rol spelen (die van performer en die van toeschouwer) veel 

minder vanzelfsprekend is en telkens tegen de mogelijkheid van een vrije interactie, 

een dialoog aan schuurt, zeker als deze mensen niet ver van elkaar afstaan.200 Zo 

was Het sprookjesbordeel (2002) van Peter Verhelst een one-to-one ontmoeting waar de 

bezoeker sterk passief lijkt te kunnen zijn. Hij of zij legt zich neer op een groot bed 

en wordt gestreeld en toegefluisterd. In feite luistert de bezoeker dus slechts naar 

een verhaal terwijl zijn lichaam zacht wordt aangeraakt. Maar de instemming die 

hij geeft voor de nabijheid van de performer en voor zijn eigen passiviteit kan ieder 

moment gebroken worden: er kan een aanraking zijn waardoor hij terugdeinst, er kan 

een moment komen dat hij iets terugzegt of de performer begint te strelen. Veel van 

de een-op-een-performances streven naar innigheid, lichamelijkheid en persoonlijke 

ontboezemingen. Of zoals Daniel Schulze het in zijn studie Authenticity in contemporary 

theatre and performance (2017) zegt: ‘ze dragen de belofte in zich van intimiteit en 

authenticiteit’.201 De nabijheid en de constante mogelijkheid tot dialoog maken dat 

dergelijk theater niet volledig binnen de taal van het voorstellingsmodel geduid 

kunnen worden. Schulze stelt het als volgt: 

“It is clear that traditional theatrical aesthetics can only be applied to a very 

limited degree in this context. (…) The roles of performer and spectator are fluid 

200 Bijvoorbeeld: een goed voorbereid en qua opbouw vastgelegd hoorcollege zal qua structuur niet veel 
veranderen als het in plaats van voor de verwachte 150 mensen voor laten we zeggen 35 gegeven wordt. 
Maar als er slechts 1 persoon in de zaal zit, zal de dialoog telkens op de loer liggen. De situatie wordt 
weer anders als die ene persoon de cameravrouw is die het hoorcollege opneemt voor een videokanaal. 

201 D. Schulze: “Is one-to-one, then, with its promises of intimacy and authenticity, the ‘future of theatre’? 
(…) One-to-one-theatre may be an expression of a shared need for intimacy” (p. 105) En Rachel Zerihan 
(2009) in One to One Performance: “The trend to make it One to One -a kind of compulsive monogamy 
with ‘the other’, has seemingly been especially nurtured by British and European artists since the turn 
of the Millennium.” (p. 4) 
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and mutually intertwined in one-to-one performances. The single spectator 

has to make decisions and interact with the performer to some degree for the 

performance to happen.” (p. 106) 

Nabijheid en afstand, onmiddellijkheid en bemiddeling 

Nu is het moment gekomen om concrete antwoorden te zoeken op de vraag die al 

vaker in dit boek oprees: is het feit dat we bij een beleving vooral de nabijheid en 

onmiddellijkheid van de stimuli ervaren dermate doorslaggevend dat het onderscheid 

tussen wat binnen en buiten ons gebeurt nagenoeg vervaagt, of kunnen we toch een 

kritisch onderscheid blijven maken tussen het persoonlijke en het algemene, tussen 

een intens beleefde ervaring en de constructie die deze mogelijk maakte? Of anders 

gesteld: is het lastig om een kritisch gesprek over een specifieke theaterbeleving te 

voeren omdat het ons nog aan ‘tools’ ontbreekt, of is het onmogelijk, omdat de aard 

van de theaterbeleving dit ten ene male in de weg staat? 

De uitdaging bij het zoeken naar antwoorden is om niet vanuit een op voorhand 

ingenomen kritische afstand de interactiviteit of immersiviteit te ontkennen (en 

daarmee de beleving in feite onmogelijk te maken) maar de afstand eerst na de 

belevenis in te nemen. Om van binnenuit, vanuit de onmiddellijkheid te vertrekken en 

vervolgens te reconstrueren wat er aan bemiddelende krachten werkzaam is geweest. 

Als het ware eerst opgaan in het spel om daarna na te gaan hoe en in hoeverre 

wij geregisseerd zijn. Dat is zeker een verschil ten opzichte van onze manier van 

beoordelen van een voorstelling, waar er al op voorhand enige afstand is en wij al 

tijdens het gebeuren de gehele regie kunnen overzien. Maar het is ook geen volledig 

nieuwe activiteit: ook bij een voorstelling immers reconstrueren wij voor een groot 

deel achteraf de verzameling van ervaringen en indrukken, reconstrueren wij de 

bewegingen van ons eigen gemoed en het verloop van wat er op de scène is gebeurd. 

Het is vooral een omdraaiing van het proces. 

Het onderzoek zal van dramaturgische aard zijn en gebruikmaken van meer of 

minder recente inzichten uit de speltheorie en de esthetica. Gezocht wordt naar 

concepten en benaderingswijzen die het mogelijk maken om iets te vertellen over de 

kwaliteit van de regie van de theatergebeurtenis, over dat wat de belevenis mogelijk 

maakt als een gegeven waartoe de belever zich verhouden kan. Wat de inhoud van het 

oordeel is, doet minder ter zake.

In dit hoofdstuk staat de op beleving gerichte theatergebeurtenis centraal. Wel 

blijft ‘the art world’ soufflerend op de achtgrond aanwezig om ons iets te vertellen 

‘dat het oog niet zou kunnen onderscheiden’: de gebeurtenissen zijn kunsttheater. 

Zij kennen een vorm van sociale autonomie. Zij hebben een eigen speelruimte en 

vallen niet samen met de werkelijkheid. Twee theaterbelevingen zullen besproken 
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worden. Een die sterk interactief is: #1 Hollow (2015) van Tim de Paepe. En een 

die sterk op immersiviteit gericht lijkt: Curve (2015) van Boukje Schweigman, die 

in het vorig hoofdstuk al ter sprake kwam. Beide theaterbelevingen zijn in de 

openbaarheid verschenen en gerecenseerd. Maar beide werden ook beleefd als ‘hoogst 

persoonlijke ervaringen’.202 Ik maak het onderscheid tussen een theatergebeurtenis 

die op interactiviteit en een die op inmersiviteit gericht is, omdat beide op eigen 

wijze de mededeelbaarheid van het oordeel lijken te bemoeilijken. Alle twee de 

theaterbelevingen hebben bovendien een sterk one-to-one-karakter, wat de vraag naar 

mededeelbaarheid van het oordeel nog eens op de spits drijft.

II INTERACTIE IN #1 HOLLOW

Mijn eerste bezoek aan #1 Hollow was in een van de ruimten van een cultureel 

centrum annex theater in Neerpelt (België). Ik was daar samen met drie collega’s 

naartoe gereisd om het werk van de regiestudent Tim de Paepe bij te wonen en te 

beoordelen.203

Toen we het gebouw binnentraden, werden we door een medewerker naar een smalle gang 

geleid met het verzoek om op een van de stoeltjes plaats te nemen. Samen met mijn collega’s 

en vier andere mensen wachtten we tot we aan de beurt waren. Want om de twintig minuten, 

ongeveer, werd een naam van een van de wachtenden omgeroepen die vervolgens alleen de 

aangrenzende zaal inging. Al vrij snel was ik aan de beurt. In de nauwelijks verlichte zaal 

stond een rechthoekig geheel van houten schotten, als een soort onafgemaakt tuinhuisje. 

Pijlen op de vloer gaven aan waar de ingang van dit gebouwtje was. Ik kwam in een kleine, 

schemerachtige ruimte waar een stoel stond en een tafeltje met een rood bureaulampje, een 

leesbril en een vel papier, midden op de tafel. Ik zag dat het een brief was, van een vrouw 

aan de naam te zien, die zich tot mij richtte met een aantal persoonlijke berichten, zoals 

herinneringen aan een recente vakantie, een vrolijke verklaring dat ze weleens in de war was 

en een opmerking dat ze bang was voor open, lege ruimten. De laatste zinnen waren: “Ik wil 

je leren kennen. Verlaat deze kamer als het lampje boven de deur brandt. Carine.” Nadat ik de 

brief gelezen had, ging het lampje branden dat mij de weg wees naar een ander, soortgelijk 

202 #1 Hollow was een van De Paepes eindexamenproducties voor de Regie opleiding van de Toneel-
academie. Daarna is het in verschillende landen op met name festivals verschenen. Ik heb voor #1 
Hollow gekozen omdat er aan de beoordeling door de eindexamencommissie van de Toneelacademie 
een interessant debat voorafging. Schweigman is al langere tijd geleden aan de Mime Opleiding van de 
Theaterschool van Amsterdam afgestudeerd. Ik heb voor Curve gekozen omdat het een bijzonder sterk 
immersieve beleving was die ik nog niet zo op de Toneelacademie heb ervaren.

203 Het bezoek vond plaats op 17 december 2015. Gehéél onbekend was #1 Hollow niet voor mij. Ik had 
met De Paepe meerdere gesprekken over belevingstheater gevoerd en hem, tijdens zijn werk aan de 
installatie, wat algemene adviezen over publieksparticipatie gegeven. Maar wat mij daadwerkelijk te 
wachten stond, wist ik niet. Ik heb #1 Hollow overigens een tweede keer bezocht, in Oostende, augustus 
2016, waar ik als participant snel enkele foto’s heb genomen, met instemming van De Paepe. 
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vertrek binnen het houten bouwwerkje. Er stond hier op een tafel een laptop met opengeklapt 

scherm waarop enkele seconden na mijn binnenkomst een bericht verscheen. ‘Carine’ meldde 

zich weer, en stelde vragen over de brief die ik zojuist gelezen had. Ik ging achter de laptop 

zitten om als in een chatsessie mijn antwoorden in te typen. De vragen waren aanvankelijk nog 

algemeen, vragen zoals wat ik van haar brief vond of wat mijn favoriete vakantiebestemming 

was. Maar gaandeweg werden zij steeds persoonlijker. Typen gaat bij mij nooit erg vlot 

en foutloos, zeker niet op een Belgisch toetsenbord, en al helemaal niet vergeleken met de 

razendsnelle reacties en volzinnen die ik terugkreeg. Dit voor mij lastige klusje maakte dat ik 

mij goed bewust was van de antwoorden die ik intypte, antwoorden waarin ik poogde mij wat 

op de vlakte te houden. Een nieuwe lichtwisseling gaf aan dat ik mij naar een volgend vertrek 

kon begeven waar een groot computerscherm en een koptelefoon op een tafeltje stond. Ik deed 

de koptelefoon op en ging weer zitten, maar het bleef stil. Enkele tellen. Toen hoorde ik een stem 

door de speakertjes mijn naam zeggen. Het was ‘Carine’ weer, althans ik verbond die stem met 

haar naam. Een zachte, vriendelijk klinkende stem die dichtbij mijn oren klonk, alsof ze naar 

mij fluisterde. Op het beeld verscheen het gezicht van een jonge vrouw. ‘Carine’ vertelde het een 

en ander van ‘haarzelf’. Een zelf waarvan ik af en toe begon te geloven dat die echt bestond 

en vlakbij mij was. Maar bovenal liet zij mij praten, terwijl ze mij op subtiele wijze duidelijk 

maakte dat ik nogal bedachtzaam op haar overkwam. Ik wist dat ik in een enscenering zat, 

ik wist dat zij alleen maar over ‘haarzelf’ sprak om mij te verleiden meer over mijzelf prijs 

te geven, maar ik vertelde meer persoonlijke verhalen dan ik doorgaans aan vreemden kwijt 

wil, en tegelijk verbaasde ik mij over het gemak waarmee ik dat deed en bewonderde ik vooral 

de kunst waarmee zij mij de ontboezemingen ontlokte. Het volgende vertrek, dat wel het hart 

leek van het gebouwtje, was vol computers, beeldschermen en kabels. Terwijl ik net uit een 

tamelijk intiem gesprek kwam, zo had ik het toch ervaren, lag hier de technologie open en bloot 

in een ruimte die ook de indruk wekte meer verlicht te zijn. Op een van de schermen zag ik een 

collega die twintig minuten vóór mij #1 Hollow was binnengestapt. Het waren fragmenten van 

het videogesprek dat hij gevoerd had. Ik wist dat de bezoekers gemonitord werden, de timing 

van acties wanneer je een volgend vertrek betrad kon geen toeval zijn. Het feit dat ik beelden 

en teksten van mijn voorganger zag, impliceerde dat de bezoeker die na mij kwam beelden 

en teksten van mij kon zien. Ook ik zou dus bekeken worden, zoals ik nu mijn collega bekeek. 

Zou dat erg zijn? Ik meende van niet, maar vond het vooral ongemakkelijk om zelf een voyeur 

te zijn, en daarom richtte ik mijn blik ergens anders op. De laatste ruimte was behangen met 

vellen papier die leken op de getypte brief die ik in het eerste kamertje had gelezen. Ik las er 

enkele. Persoonlijke verhalen die ieder ‘ondertekend’ waren met een andere naam. Plots klonk 

er het geluid van een printer die ik nog niet gezien had. Uit het apparaat kwam een A-viertje 

waarop ik teksten teruglas die ik hier in dit houten gebouwtje geuit had. Ik las een verhaal over 

mijzelf, van mijzelf. Een verhaal waarvan ik vermoedde dat die straks als brief op het tafeltje 

van het eerste vertrek zou liggen. Zodat een nieuw verhaal van een andere bezoeker kon gaan 

beginnen. Onder een spotje stond een blok, een sokkel met een doosje erop. Er werd mij een 
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keuze voorgelegd: ik kon de gegevens die ik hier de afgelopen minuten had prijsgegeven laten 

vernietigen, of ik kon het zo laten en mocht dan als beloning het biljet van 5 euro meenemen dat 

als een kostbaar reliek in het doosje lag. Ik heb dat geld niet gepakt. 

     

#1 Hollow, eerste vertrek , Oostende 2 augustus 2016. (foto’s: F. Mineur)

Het individuele en het algemene

Kort op dit bezoek aan #1 Hollow, december 2015, vond er een discussie plaats in het 

zogenaamde ‘kernteam’ van de Regie opleiding van Maastricht. Een kernteam in de 

Toneelacademie bestaat uit een klein aantal docenten die ieder studiebegeleider van 

een aantal studenten zijn. Zij reflecteren over de koers en inhoud van een opleiding, in 

dit geval dus de Regie opleiding, en zijn hoofdverantwoordelijk voor de beoordelingen 

van de studievoortgang en het werk van de studenten. In die laatste hoedanigheid was 

dit gezelschap bijeen. De eindexamenpresentatie van Tim de Paepe zou besproken 

worden. Gewoontegetrouw had de studiebegeleider een evaluatie van het bezochte 

werk geschreven en deze aan het team voorgelegd om dit met samen met de 

collega’s die #1 Hollow gezien hadden te bespreken. De Paepes studiebegeleider had 

de ontwerpbeoordeling in de Ik-vorm geschreven en de coördinator van de opleiding 

maakte daartegen bezwaar omdat dit in zijn ogen tot een te persoonlijke weergave 

leidde. De studiebegeleider had daartegen ingebracht dat het verslag niet anders 

dan persoonlijk kon zijn, omdat de theaterbeleving interactief en een-op-een was 

geweest, en ze dus niet kon weten wat andere bezoekers hadden meegemaakt of nog 

zouden meemaken.204 Drie anderen in de vergadering hadden #1 Hollow ook bezocht. 

Door onze belevingen zo gedetailleerd mogelijk te vertellen, werd het duidelijker wat 

204 Ontwerpbeoordelingen waren natuurlijk altijd aanleiding tot discussie, daar waren ze voor bedoeld, 
maar in dit geval werd de status van de beoordeling zelf ter discussie gesteld. Diende het oordeel 
louter persoonlijk te zijn, omdat dat recht deed aan de theatergebeurtenis, of diende het een grotere 
algemeenheid te claimen om daarmee recht te doen aan het ideaal dat het esthetisch oordeel zich tot 
de kritische intersubjectiviteit moet richten? 
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tijdens ons bezoek echt zeer individueel was geweest en wat in die beleving volgens 

vaste patronen gestuurd was. Begrippen als immersie en one-to-one, en begrippen die 

ik verderop zal introduceren zoals play, game en match, werden, naar ik mij herinner, 

daarbij niet gehanteerd.205 Maar het gesprek inspireerde mij om te onderzoeken of 

er concepten en benaderingswijzen te vinden waren om het spel van de bezoeker te 

onderscheiden van de regie van de theatermaker, en om na te gaan of er iets gezegd 

kan worden over de kwaliteit waarmee de bezoekers tot samenspel (interactie) 

gebracht worden. 

One-to-one en interactie

In het gesprek tijdens die vergadering bleek al snel dat wij, waar het gaat om de 

structuur van de gebeurtenis, hetzelfde hadden meegemaakt. We hadden dezelfde 

route gevolgd door dezelfde vertrekken, we waren allen begonnen met het lezen 

van een brief en hadden aan het eind allemaal voor de keuze gestaan of we het geld 

uit het kistje zouden nemen of niet. Ook de lengte van de gebeurtenis verschilde 

niet wezenlijk van bezoeker tot bezoeker.206 We hadden ook allemaal dezelfde 

dramaturgische ontwikkeling waargenomen: de uitwisseling van vertrouwelijkheden, 

de ontdekking dat dit alles was opgenomen en bewaard kon worden, en de keuze om 

wel of niet het geld te pakken. 

Maar die grote lijnen beschrijven niet de levendigheid van de ervaring van de 

theatergebeurtenis. De dramatische impact van de gebeurtenis lag in het feit dat wij 

persoonlijk benaderd en actief waren geweest, en dat hierin met ons een spel was 

gespeeld.207 Het waren vooral de een-op-een-conversaties (het chat- en videogesprek) 

die hierin de sleutel vormden, en precies daarover was het lastig om een kritische 

discussie te voeren. Want op die momenten had iedere bezoeker zelf letterlijk iets 

anders mee gemaakt. Tijdens deze relatief lange en belangrijke momenten was de 

interactiviteit hoog geweest: het derde niveau (conversatie) van de vier niveaus van 

Dixons. De conversaties leken echt dialogen waar de bezoeker persoonlijk benaderd 

werd en zichzelf kon uiten. En iedere bezoeker was daarmee medeauteur van de 

teksten die tijdens zijn bezoek geproduceerd zijn en van de brief die het startpunt 

vormt voor de belevingen van de volgende bezoeker. Het feit dat hij alleen was als 

205 Ikzelf maakte deel uit van dat gesprek, maar heb er toentertijd geen notities van gemaakt. Het 
beschreven gesprek heeft dan ook geen andere status dan een anekdote die illustreert hoe ook in het 
theateronderwijs problemen met beoordelingen van belevingstheater kunnen voorkomen. Tevens was 
het een inspiratiebron voor mijn onderzoek naar mededeelbaarheid. 

206 Tim de Paepe, wiens performance honderden bezoekers heeft gehad en die na afloop vaak met hen 
sprak, bevestigde dit. Ook qua tijdsverloop is #1 Hollow dus tamelijk strak geregisseerd. 

207 #1 Hollow kent een mate van dramatische immersiviteit: er is immers een decor waardoorheen de 
bezoeker trekt. Maar de ruimte is niet echt esthetisch of fictionaliserend, en de bezoeker heeft, afgezien 
van het moment dat hij in ‘het hart’ van de ruimt komt, waar de vele computers en kabels liggen, 
nauwelijks tijd om de omgeving tot zich te laten doordringen. De belangrijkste reden waarom het 
effect van immersie niet optreedt is vermoedelijk het feit dat wij als bezoeker niet zelf door die ruimte 
kunnen gaan, op onze eigen wijze de ruimte eigen kunnen maken, maar juist sterk gedirigeerd worden. 
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bezoeker had waarschijnlijk bijgedragen aan het gevoel persoonlijk benaderd te 

zijn. Het bemoeilijkte het kritische gesprek tussen de beoordelaars. Vond de een 

bijvoorbeeld dat het chatgesprek wel erg sturend of gekunsteld was, dan kon de ander 

dat niet beamen of ontkrachten; simpelweg omdat er in zijn geval ook objectief gezien 

een ander gesprek was gevoerd. 

De volgorde van die gesprekken ligt echter vast, en de inzet ervan ook. De 

conversaties zijn erop gericht de bezoeker iets over zichzelf te laten prijsgeven. 

Persoonlijke gegevens die worden opgeslagen en aan derden getoond kunnen worden. 

Maar dat is iets waar de bezoeker pas tegen het einde van de gebeurtenis achter 

komt. Als hij op het eind van het spel de keuzemogelijkheid het geld op te pakken 

of te laten liggen, is hij al, letterlijk en figuurlijk, voor het blok gezet.208 De bezoeker 

speelt dus wel, maar in sterkere mate wordt er met hèm gespeeld. Hij wordt niet 

alleen door de installatie, doorheen de verschillende vertrekken, gedirigeerd; hij wordt 

mogelijk ook in de richting van een situatie gebracht waarin hij actief en vertrouwelijk 

gaat worden.209 Zijn eigen spel is dus belangrijk, zijn inbreng individueel, maar 

hij wordt wel tot een specifiek spel gebracht. Ik ga ervan uit dat bezoekers aan een 

theatergebeurtenis niet zomaar, ‘spontaan’, confidenties uiten tegen een onbekende 

en onzichtbare persoon. Ze moeten hierin op de een of andere manier geregisseerd 

worden, en als dat zo is, valt er mogelijk iets over de kwaliteit van die spelregie te 

zeggen. Dus niet enkel vanuit de vraag wat ik heb mee-gemaakt, maar vanuit de vraag 

hoe ik tot spelen ben gebracht. We mogen aannemen dat een regie opleiding in de 

waarneming en beoordeling daarvan expertise heeft opgebouwd. 

Een regie voor een publiek is wel iets anders dan de regie van een publiek.210 Bij 

een voorstelling zien de toeschouwers doorgaans het eindresultaat van spelregie, 

van wekenlange repetities, aanwijzingen, herhalingen, van nieuw aangeboden 

spelingangen, enzoverder. Bij #1 Hollow is de spelregie rechtstreeks tot de bezoeker 

gericht en heeft de regisseur slechts één kans om die bezoeker tot het juiste spel te 

krijgen. Daarom is het goed om te kijken wat inzichten rond andere spelvormen ons 

kunnen brengen. Vormen waarin de bezoeker zelf tot spelen wordt gebracht. Zoals 

computergames, waarbij de gebruikers ieder hun eigen spel spelen, maar toch iets 

kunnen mededelen over de kwaliteit van de game. 

Play, Game en Match 

In hedendaagse academische publicaties over games wordt vaak gebruik gemaakt 

van een onderscheid dat G.H Mead al in de 1930’s maakte tussen play en game. Mead 

208 Om misverstanden te voorkomen: de gegevens worden niet werkelijk permanent opgeslagen; de keuze 
‘of geld of vernietiging van data’ is daarmee ook een denkbeeldige. 

209 Natuurlijk kan de bezoeker besluiten om een ander vertrek in te gaan, om te zwijgen etc. maar dan 
speelt hij niet meer mee, zoals een bezoeker aan een voorstelling ook kan weglopen of wegkijken.

210 Anders, maar geen werelden van verschil. Zoals we in hoofdstuk III zagen, m.n. bij de bespreking van 
de autonomie van de enscenering, wordt bij een voorstelling ook het publiek geënsceneerd. 
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beschreef play als een vrije activiteit waarvoor nauwelijks regels zijn, of regels die 

gaandeweg het spel kunnen worden aangepast. Een activiteit waarbij men zijn gedrag 

niet direct hoeft af te stemmen op dat van een ander. Denk aan kinderen die met 

een autootje spelen, of aan woorden als ‘spelevaren’. Games staan voor ontworpen, 

gestructureerde activiteiten, waarvan een bepaalde opbrengst wordt verwacht en 

waarbij gedrag wordt afgestemd. Sid Meier, een bekende videogame-ontwerper zei het 

ooit als volgt: ‘een game is een aaneenschakeling van betekenisvolle keuzes’.211 En de 

ontwerper van een game probeert juist die serie van keuzemogelijkheden te maken 

die ons in de richting van die bepaalde opbrengst zouden kunnen brengen.212 Voetbal, 

schaak, een computerspel zijn dus op te vatten als games. In het Nederlands kennen 

we geen verschillende woorden voor play en game. 

Wat betreft de game zouden we vervolgens een onderscheid maken tussen het 

spel als een set van voorwaarden en mogelijkheden, en dat wat we ‘de actualisering 

van dat spel’ kunnen noemen. Het is precies dit onderscheid dat de filosoof Hubert 

Damisch maakte tussen game en match. Schaak is in veel landen dezelfde game, 

met dezelfde regels, stukken en velden. Maar iedere schaakpartij levert een andere 

wedstrijd op, juist omdat men zijn gedrag afstemt op dat van de ander. Een match 

is per definitie eindig, waar de game in beginsel eeuwig zou kunnen zijn. Maar het 

betekent niet dat een match altijd moet eindigen met een winnaar en verliezer; de 

game hoeft niet op competitie ingericht te zijn. 

De term game zal ik blijven gebruiken, maar om het aantal Engelse woorden wat 

te beperken, gebruik ik de term spel voor het actuele spelen van een play of game. De 

term ‘play’ vertaal ik als Spel, dat ik net als Game, omdat zij grotere algemeenheden 

aanduiden, in hoofdletters zal schrijven.213 

De drie verschillende termen willen overigens geen harde afbakeningen 

suggereren. Ook het onderscheid tussen Game en Spel is gradueel. Hoewel in een 

Spel, zoals Mead stelt, minder regels zijn dan in een Game, en regels gaandeweg 

het spelen kunnen veranderen, vormen zowel de Game als het Spel ieder een eigen 

werkelijkheid, met een eigen tijd, ruimte en mogelijkheden, en met eigen grenzen.214 

211 Bron: www./ donzuiderman.blogspot.com/2015/01/mooc-games.html
212 Doel van een game kan bijvoorbeeld zijn: meer ballen over het net slaan dan de tegenstander. Of in 

een niet competitieve setting: samen zoveel mogelijk ballen over het net slaan. De opbrengst is het 
antwoord op de vraag of dat wel of niet gaat lukken. 

213 In de wereld van computergames wordt ook wel de term “Game-play” gebruikt voor het spelen van 
een Game. Hoewel het conceptuele onderscheid in Spel, Game en spel verhelderend werkt (zo is 
althans mijn ervaring in de coaching van (oud-)studenten die met interactief theater bezig zijn) zou 
het wenselijk zijn om termen te vinden die ook in het mondelinge taalgebruik het verschil aanduiden. 
Ikzelf heb nog geen goede kandidaten gevonden in de Nederlandse taal. 

214 Op de momenten in mijn kindertijd dat mijn vriendjes en soms ook vriendinnetjes besloten om 
‘cowboytje en indiaantje’ te spelen, betraden wij het rijk van de verbeelding waarin zo veel mogelijk 
leek. Je kon opperhoofd zijn of medicijnman, sheriff of boef, we konden rond een groot imaginair 
kampvuur beginnen om een minuut later in een saloon te zitten, we konden gezamenlijk achter een 
gevaarlijke beer jagen of de vredespijp roken. Maar het rijk van verbeelding stelde ook zijn grenzen. 
Het jongetje dat altijd ridder wilde spelen, mocht weliswaar zijn plastic zwaard behouden, maar 
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Toch kan het voor de beoordeling consequenties hebben of we te maken hebben met 

een Game of een Spel. Een Spel is immers op te vatten als iets dat de spelers vooral 

zelf maken en dat een sterke mate van singulariteit heeft, terwijl een Game een 

bepaalde structuur en verwachte opbrengst heeft die ongeacht het spel gelijk blijft en 

dus voor iedere speler hetzelfde is. 

Wat gebeurt er wanneer wij #1 Hollow opvatten als een Game waarvan alle vier de 

docenten (en ongetwijfeld: alle bezoekers) een andere actualisering, een ander spel 

hebben meegemaakt? Zegt het spel dat ik als bezoeker gespeeld heb iets over de 

kwaliteit van de Game? Ja, maar het valt er niet mee samen. Mijn spel is een variant 

binnen een grotere algemeenheid. De Game biedt bijvoorbeeld meer mogelijkheden, 

uitdagingen of gezichtspunten dan ik zelf spelenderwijs heb ervaren. De Game is 

dan rijker dan mijn spel. Of de Game biedt bijvoorbeeld zo weinig structuur dat mijn 

keuzen in het spel weinig relevantie hadden voor het verloop van het spel. Hoe goed ik 

zelf ook probeer te spelen en opga in het spel, de Game lijkt er dan niet op te reageren. 

Hoewel we een Game pas leren kennen door de actualisering in een specifiek spel, 

kunnen we toch iets over de kwaliteit van een Game zeggen, ook als de mogelijkheden 

van de Game, als alle potentiële concrete spellen nooit geheel inzichtelijk zullen zijn. 

We kunnen reeds gegrepen zijn door de Game ‘schaken’ als we pas de eerste zetten 

in ons leven hebben gedaan. We kunnen het blijven waarderen nadat we een beroerd 

‘potje’ hebben gespeeld. En wie zegt ‘ik heb gisteren een spelletje schaak gespeeld’ kan 

begrepen worden door een ander. Hoewel zij geen idee heeft wat er precies gebeurde, 

zal zij zich beelden kunnen vormen van stukken en velden en van zetten die gedaan 

moeten worden. 

Welnu, was #1 Hollow een goede Game om te spelen? Laten we nog even teruggaan 

naar het doel of de opbrengst van deze Game. Alles leidt naar het moment waarop de 

bezoekers ontdekt hebben dat hun spel is geregistreerd en dat dit openbaar gemaakt 

kan worden. Dan worden zij voor de keuze gesteld of die gegevens vernietigd moeten 

worden of opgeslagen kunnen blijven, zodat deze door de computerinstallatie vrijelijk 

gebruikt kunnen worden. De bezoekers moeten dus opgaan in een spel waarin zij 

‘persoonlijk worden’ en gedurende lange tijd niet doorhebben welk spel met hèn 

gespeeld wordt. 

moest wel kiezen of hij cowboy was of indiaan. De medicijnman stuurde erop aan dat iemand ‘gewond 
raakte’ of ‘ziek werd’ omdat hij pas dan zijn gekozen rol volledig spelen kon. En vaak veranderde het 
Spel gaandeweg in een competitieve Game waarin cowboys tegenover indianen kwamen te staan en 
elkaar met imaginaire pijlen en kogels beschoten. En niets leverde dan zoveel verontwaardiging op 
als het kind dat meteen weer opstond nadat het ‘geraakt’ was. Want het was een ongeschreven en 
onbespreekbare regel dat wie ‘dood was’ een tijdje liggen bleef. De ruzietjes die na een vermeend vals 
spel konden uitbreken, waren duidelijk geen Spel of Game meer; de werkelijkheid was terug.
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De Game moet daarvoor drie dingen doen.

1.  De Game moet de bezoeker tot interactie brengen, en vooral tot het uiten van 

persoonlijke confidenties. Dat betekent dus dat hij in die interactie geen fictief 

karakter speelt, maar zo dicht mogelijk bij zijn sociale Zelf blijft. 

2.  De Game moet de bezoeker doen geloven in de waarde, het belang van die 

interactie. De bezoeker moet in de gebeurtenissen kunnen meegaan en in feite 

‘verder’ gaan dan hij van plan was.

3.  De interactie moet door de structuur van de Game en/of door de performer 

gereguleerd kunnen worden en wel op dusdanige wijze dat pas op het eind van het 

spel blijkt dat niet de bezoekers maar de performers ‘in control’ zijn. 

Ik zal nu nagaan in hoeverre de regie erop gericht is om dit alles inderdaad te 

bewerkstelligen. En er zullen nieuwe begrippen aangewend worden: invitatie en 

motivatie. 

Invitaties tot spelen 

Op grond waarvan zou je een Game beginnen te spelen? Er moet iets van een 

uitnodiging zijn. ‘Zullen we een potje schaak spelen? Jij bent wit en wit begint’. Of 

bij een videogame met het beginbeeld van een man die voor een deur staat, terwijl 

boven in beeld de tekst verschijnt: ‘open the door’, of, subtieler misschien: we zien 

dankzij een smalle lichtstreep dat de deur op een kiertje staat. De eerste zet, de eerste 

muisklik begint. Die uitnodiging tot spel lijkt zeker in het theater van belang. Want 

hoe gewild interactie en participatie in de kunsten ook mogen zijn; de bezoekers 

moeten er volgens White vaak ook een grens voor over. Ze moeten vaak een zekere 

schroom of angst overwinnen.215 En omdat het meespelen van de bezoeker in het 

theater nog altijd iets ongewoons heeft, is er doorgaans een wat White noemt 

‘invitatie tot publieksparticipatie’ nodig om hem tot actie te verleiden. De manier 

waarop die invitaties worden gemaakt en hoe mensen in staat gesteld worden op die 

invitaties te reageren, behoort volgens White tot de structuur van het interactieve 

kunstwerk. Een structuur die voor een belangrijk deel bestaat uit een set van 

procedures om die participatie te beïnvloeden. White ontleent de term ‘procedures’ aan 

de wereld van gamedesigners, waarin de ‘procedural author’ (overigens vaak een team 

van schrijvers) een gehele set van mogelijkheden en consequenties van acties binnen 

het spelen van een Game uitschrijft.216 Deze procedures vormen als het ware het 

215 White (2013): “The prospect of audience participation makes people fearful; the use of audience 
participation makes people embarrassed…” (p. 1) Overigens is in Whites tekst ook het andere geluid te 
horen. In “The appetite among a substantial number of theatre-goers to be or become a different kind 
of audience, and to accept the invitation to participate, is evident.” (p. 16).

216 White citeert in dit verband Jan Murray die in Hamlet on the Holodeck (1999) schrijft: “It means writing 
the rules for the interactor’s involvement, that is, the conditions under which things will happen in 
response to the participant’s actions. It means establishing the properties of the object and potential 
object in the virtual world and the formulas for how they will relate to one another. The procedural 
author creates not just a set of scenes but a world of narrative possibilities.” (p. 31).
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weefsel en daarmee de eigenheid van de Game, terwijl zij tegelijkertijd een veelvoud 

aan spellen mogelijk maken en de speler van het spel de gelegenheid geeft om eigen 

invullingen te geven. In de Game Theater kunnen drie verschillende soorten van 

uitnodiging aan de bezoeker ingepland zijn: de open (overt) de impliciete (implicit) en de 

verborgen (covert) invitatie.217 

• Open invitaties zijn die waarin aan het publiek duidelijk gemaakt wordt wat van 

hen verwacht wordt. Dat kan door middel van duidelijke instructies (‘doe dit en 

dat’) of door meer subtiele tekens als veranderingen in stem of gebaar. 

• De invitatie is impliciet wanneer er al een conventie bestaat om op dat moment 

te mogen participeren. Zoals het in sommige performances duidelijk is dat 

een specifiek nummer het ‘meezing-’ of ‘meedans-lied’ is. White beschrijft dat 

dergelijke invitaties bij het publiek vaak tot enige verwarring leiden. Zoals een 

moment waarop het publiek, dat al op het podium staat, een telefoon hoort 

rinkelen en het lang duurt voordat iemand uit het publiek besluit om deze op te 

nemen. Maar naast de kans (als risico of als kracht) op verwarring, is er naar mijn 

oordeel nog iets aan de hand: hoewel het ingaan op impliciete invitaties evengoed 

cultureel gecodeerd is, lijkt het een veel spontaner karakter te hebben. Een 

menigte die ‘als vanzelfsprekend’ meteen meedeint als een lied van Rieu inzet, zal 

zich waarschijnlijk niet geregisseerd voelen, maar heeft het idee dat het vrijelijk 

aan het bewegen is en dichtbij zichzelf blijft. Het is deze suggestie van spontaniteit 

en vrijheid die weleens de kracht van de impliciete invitatie zou kunnen zijn. 

• Verborgen invitaties tenslotte zijn volgens White een grensgeval. Het gaat om 

momenten waarop het publiek niet weet dat het aan een performance participeert, 

zoals het in hoofdstuk IV besproken ‘Onzichtbare Theater’ van Augusto Boal. 

Laten we deze begrippen toepassen op de eerste opdracht: de Game moet de bezoeker tot 

interactie brengen, en vooral tot het uiten van persoonlijke confidenties. In die interactie blijft de 

bezoeker zo dicht mogelijk bij zijn sociale Zelf. 

Dat de bezoeker uitgenodigd wordt tot interactie wordt al snel aan de hand van 

een aantal subtiele tekens duidelijk. Eerst is daar de wachtruimte, waar we zien 

hoe medebezoekers één voor één worden opgeroepen en een ruimte binnengaan. 

Wanneer vervolgens onze eigen naam klinkt, betreden wij de installatie. Daar staan 

een stoel en tafeltje met een bureaulamp die een potje met pennen, een leesbril en 

een brief verlicht. De vraag zou kunnen zijn of die voorwerpen door een personage 

zijn achtergelaten of dat ze vooral voor het gebruik van de bezoeker bedoeld zijn. 

Maar zoals ik al eerder opmerkte, zijn de vertrekken (behalve misschien het hart waar 

de vele computertechnologie staat) niet fictionaliserend en ook de voorwerpen zelf 

217 White benoemt ook het bestaan van ongeplande (accidental) invitaties, die ontstaan wanneer een 
publiek denkt dat de performer tot participatie uitnodigt terwijl deze dat niet beoogd had. 
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wijzen niet op een geschiedenis van een personage: de bril, de lamp en de pennen 

ogen nieuw, en de getypte brief ligt duidelijk zichtbaar op het tafelblad.218 Er gebeurt 

niets en in het vertrek zijn verder zo weinig tekens te zien, dat ik al snel de brief pak 

om die te lezen. Dit is de impliciete invitatie tot de eerste interactie. Een invitatie die 

inderdaad cultureel gecodeerd is en berust op twee aannames. Ten eerste: ik zit in een 

geënsceneerde situatie; de brief is niet (langer) een privévoorwerp, maar is er vóór mij 

en voor mij neergelegd. Ten tweede: als er in een vreemde, tamelijk lege ruimte niets 

gebeurt, zal de theaterbezoeker zelf iets moeten doen. En ik ben die theaterbezoeker. 

Belangrijk is dus dat niemand mij een opdracht geeft, maar ik zelf de eerste zet doe. 

Daarmee begint het spel. 

In die brief, waarin iemand iets over haar eigen leven lijkt te vertellen, staat ook 

dat diegene mij beter wil leren kennen. Ook dit is weer een impliciete invitatie, die 

niet echt tot een theatrale handeling oproept, maar wel een uitnodiging is om mij in 

deze theatrale situatie als sociale persoon open te stellen. Het een-op-een-karakter 

van de installatie zal helpen om gemakkelijker op die uitnodiging in te gaan. 

De brief eindigt met instructies wat te doen als het lampje boven de deur gaat 

schijnen. Waren de eerste invitaties nog impliciet, deze laatste is echt openlijk. Door 

die instructie kan ik mij meer van buitenaf gestuurd voelen, maar tegelijk is het een 

niet al te ingewikkelde instructie waarbij ik weinig risico denk te lopen als ik erop in 

ga. 

In het tweede vertrek wordt duidelijk wat de aard van de interactie, wat het 

ogenschijnlijke doel van de Game gaat worden. Ook hier zijn de invitaties weer 

impliciet. Op een beeldscherm verschijnen vragen en er wordt door middel van 

een duidelijk aanwezig toetsenbord de gelegenheid gegeven om die vragen te 

beantwoorden. Het fenomeen dat White beschreef met betrekking tot impliciete 

invitaties, de verwarring of ik erop in moet gaan, doet zich hier niet voor. Ik ben de 

enige in de ruimte. Het kan haast niet anders of het toetsenbord is voor mij bedoeld. 

De vragen zijn open vragen, en de eerste vraag ‘wat vond je van mijn brief’ lijkt 

tamelijk ongevaarlijk. 

In de derde ruimte, waar het videogesprek plaatsvindt, word ik opnieuw impliciet 

uitgenodigd om meer vertrouwelijkheden prijs te geven door de vraag: ‘ben je altijd zo 

terughoudend?’ Een uitnodiging die als een zachte dwang opgevat kan worden als je 

bijvoorbeeld spontaan of open zou willen overkomen. 

De motivatie tot het spelen

Het feit dat je wordt uitgenodigd tot interactie is meestal niet voldoende om de 

218 Ik moet eerlijk zeggen dat ikzelf in de twee keer dat ik #1 Hollow bezocht geen seconde gedacht heb aan 
de mogelijkheid dat het als zijnde attributen van een personage geduid zou kunnen worden. Pas tijdens 
het schrijven van deze passage bedacht ik mij dat een dergelijke duiding niet volledig uitgesloten kan 
worden. 
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Game ook werkelijk (met overgave) te spelen. Vaak genoeg heb ik als bezoeker bij 

interactieve performances meegespeeld enkel om niet als spelbreker over te komen. 

Sociale druk is ongetwijfeld vaak een factor waarom mensen ingaan op de invitatie 

tot publieksparticipatie. Zoals mensen in een zaal die door een performer uitgenodigd 

worden om het podium te betreden na een eerste weigering overstag kunnen gaan 

omdat ze niet de indruk willen wekken bang of star te zijn.219 Men speelt mee aan 

het spel om iets anders te bereiken of af te wenden, en zal hopen dat het snel achter 

de rug is. Een Game spelen werkt het best als je in de waarde van die participatie 

gelooft, wanneer er een intrinsieke spelmotivatie is. Er moet een uitdaging zijn, 

het vermoeden er in het spel iets mee te kunnen winnen, terwijl de kosten van de 

deelname niet te hoog mogen zijn. Tijdens het spel moet de bezoeker het gevoel 

blijven houden dat een succesvolle deelname mogelijk is (de rol is bijvoorbeeld niet tè 

moeilijk) en hij moet het gevoel hebben dat zijn deelname zinvol is, dat het uitmaakt 

wat hij speelt (de Game mag niet te star of juist te willekeurig zijn). 

Wat betekent dit voor de tweede opdracht van de Game? De Game moet de bezoeker 

doen geloven in het belang van die interactie. De bezoeker moet in de gebeurtenissen kunnen 

meegaan en in feite ‘verder’ gaan dan hij van plan was.

Zoals we al zagen, is de rol die van mij gevraagd wordt niet bijzonder. Ik kan 

gewoon ‘mijzelf’ blijven. Ik kan mij vleien met de gedachte dat ik de hoofdrolspeler 

ben. Dat ik het ben waarnaar de aandacht uitgaat, ook al is de speelruimte die ik heb 

beperkt. Bouko (2014) plaatst de procedures die dit willen bereiken onder ‘strategieën 

van personalisatie’, en stelt dat “…the uniqueness of performances which are 

created for one person at a time comes from the fact that they give the impression 

that the participant has a central role…” (p. 264) Het feit dat ik voortdurend bij mijn 

naam genoemd word en dat reeds in de eerste minuut gesteld wordt dat ‘Carine’ mij 

wil leren kennen, creëert precies die indruk. Volgens White is het voor de meeste 

bezoekers van performances eenvoudiger, en daarmee ook een minder grote stap, om 

zichzelf te spelen, dan een fictief personage. 

Maar ook in de rol van ‘jezelf’ zijn er risico’s op pijnlijke momenten, en we mogen 

ervan uitgaan dat de meeste bezoekers hier rekening mee houden. White benadrukt 

dan ook hoe belangrijk vertrouwen is in dergelijke performances. En Daniel Schulze 

(2007) spreekt zelfs van een ‘aesthetic of trust’ die nodig is. (p. 112)220 #1 Hollow bevat 

elementen die dit vertrouwen bevorderen, zoals het een-op-een karakter en de kleine 

219 Een voorbeeld van het spelen met sociale dwang maakte ik mee bij een performance van Fura dels 
Baus, XXX, waarin mensen op het podium gevraagd werd zich uit te kleden anders zou de voorstelling 
niet verder gaan. En waarin de weigering snel opgevat kon worden als teken van een ouderwets taboe. 
Zie ook White p. 98. 

220 En: “A one-on-one-performance is an experience of reality. Reality in this sense means not only the 
contact with another human being but the genuine possibility of failure, embarrassment and a future 
unknown.” Een dergelijke ontmoeting “…revives what people could be experiencing in their everyday 
life (…) but it aestheticizes this experience.” (p. 112).
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vertrekken die een gevoel van geborgenheid kunnen geven. Maar de belangrijkste 

procedure van ‘vertrouwen wekken’ bestaat mijns inziens uit de suggestie van 

wederzijdsheid, van de uitruil van confidenties. Het is immers ‘Carine’ die, door 

middel van een brief, begint met persoonlijke ontboezemingen. In het spel dat ik 

speelde, bleef de indruk van uitruil in stand, ook ‘Carine’ vertelde af en toe iets over 

‘haarzelf’, en als gesprekspartner kreeg ik niet het gevoel verhoord of uitgehoord te 

worden. 

De intrinsieke motivatie om #1 Hollow te spelen zal waarschijnlijk divers van aard 

zijn, zoals dat vaak bij het spelen van Games het geval is.221 Zo kan ik op mijn beurt 

nieuwsgierig zijn naar ‘Carine’; ik kan, bekoord geraakt door haar stem, de sterke 

neiging hebben om haar te behagen; ik kan mij in mijn ijdelheid gestreeld voelen door 

alle persoonlijke aandacht die ik krijg, enzovoorts. Veel van mijn motieven zullen met 

mijn sociale Zelf te maken hebben. Zolang ik het vermoeden houd dat mijn verlangen 

bevredigd kan worden, zal ik dit spel willen spelen en wellicht steeds meer opgaan 

in de Game. Of dit laatste voor alle bezoekers geldt, kan ik niet weten, maar het 

behoort wel tot de mogelijkheden van de Game dat de conversaties de indruk geven 

iets vertrouwelijks te hebben (veilig genoeg en met het vermoeden iets te kunnen 

‘winnen’). Of dit altijd lukt, hangt voor een belangrijk deel van het improvisatietalent 

van de performers af. Omdat er een menselijke performer aan de andere kant zit, 

en er dus op mijn antwoorden betekenisvol en niet ‘ad random’ of volgens strakke 

schema’s gereageerd kan worden, ervaar ik dit als een conversatie. 

De motivatie om de Game te spelen is zeer belangrijk, zeker omdat het de bedoeling 

is dat de bezoeker zich enigszins ‘verliest’ in zijn spel en zijn eventuele voorbehoud 

opgeeft om tegen onzichtbare vreemden al te open te zijn. Of dit gaat slagen, hangt 

voor een belangrijk deel af van de twee conversatiemomenten in #1 Hollow. Het zijn 

momenten van sterke interactie en zij berusten op improvisaties van bezoeker en 

performer. Daardoor hebben zij een singulier karakter. Toch hebben we gezien dat er 

procedures zijn die de motivatie aanmoedigen en het gevoel van risico van falen in 

het spel verkleinen. De singuliere momenten zijn duidelijk geplaatst in een strakke, 

tegelijk subtiele regie. 

Wie speelt met wie? ‘De controlekamer’

Na de twee conversaties, wanneer wij in het hart van de installatie zijn gekomen, 

houdt de sterke interactiviteit, en daarmee in feite dus ook de Game, op. Als de Game 

in zijn doel slaagt, zal hier pas duidelijk worden dat er met mij een spel is gespeeld. 

221 Zo kan men tijdens het spelen van schaak er vooral naar verlangen de tegenstander zo snel 
mogelijk vast te zetten, of juist streven naar het maken van een stevige defensie, of genieten van 
het psychologisch spel van verrassingen, enz. Ik noem die motivaties intrinsiek als zij binnen de 
mogelijkheden van het spel zelf vallen.
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We zien de vele computerapparatuur, de technologie die achter de persoon ‘Carine’ 

lijkt te zitten. We zien op een scherm hoe onze voorganger is opgenomen, we zien 

brieven hangen die uiterlijk lijken op degene die ik in het begin gelezen heb, maar die 

allen een andere inhoud hebben. Het vermoeden rijst dat we het voorwerp zijn van 

wat White de ‘vertrouwenstruc’ (confidence tric) noemt, op verborgen wijze uitgenodigd 

tot een ander spel. Ongewild ben ik ook onderdeel geworden van de performance van 

de volgende bezoeker. Mijn lichaam, mijn stem, maar ook mijn teksten worden door 

beeldscherm, speakers en een brief aan anderen getoond. En tenslotte zien we hoe er 

uit een printer een brief rolt waarin teksten staan die ik in de afgelopen minuten heb 

geuit. Dan is het zeker: ook mijn ‘gegevens’ zijn dus vastgelegd. 

#1 Hollow kon het spel met mij spelen door mij èn tot een betrokken en spontane 

speler te maken èn tegelijk de regie strak in handen te houden. Dat laatste gebeurt 

door mij telkens een stap voor te zijn. Weliswaar begint de bezoeker de interactie, 

de eerste zet, door de brief te lezen, maar die brief ligt natuurlijk al klaar. De 

ogenschijnlijk onschuldige expliciete invitaties, om telkens weer van ruimte te 

veranderen, zijn misschien ook helemaal niet zo onschuldig. Doordat ik naar telkens 

nieuwe ruimten word gestuurd, wordt mij nauwelijks de tijd gegund om te reflecteren 

over de situatie waarin ik mij begeef. Het houdt ‘de hoofdpersoon’ in beweging zonder 

dat deze na kan denken over zijn rol en al de mogelijkheden die deze positie zou 

kunnen bieden.222 Het moment waarop ik worstelde met het toetsenbord en daarmee 

‘uit het spel’ was, illustreert hoe belangrijk het is om als bezoeker voortdurend 

‘involved’ te zijn. Maar even belangrijk is dat ‘Carine’, oftewel de controlekamer, op 

die wijze telkens het initiatief kan nemen. In ieder vertrek is zij het die met een actie 

begint waarop de bezoeker kan reageren. Ook de conversaties zijn in die zin geen open 

gesprekken; de performer improviseert binnen een heldere opdracht: zij moet zich op 

de individuele bezoeker afstemmen en zich tegelijk aan de algemene opdracht van 

de regie (het ontlokken van confidenties ontlokken) houden. In die conversaties heeft 

de performer een voorsprong: zij begint en bepaalt het tijdsverloop, haar identiteit 

is in feite non-existent, terwijl ze tegelijk voorkennis heeft over de persoon die de 

installatie bezoekt. Over iedere bezoeker heeft het team van #1 Hollow op internet 

zoveel mogelijk informatie gezocht. 223

222 De tweede keer dat ik #1 Hollow bezocht, op het theaterfestival in Oostende, ging er iets mis. 
Waarschijnlijk omdat ik ook foto’s wilde maken, zag ik niet dat het lampje aanging dat mij naar het 
volgende vertrek moest leiden. Als in een flits verscheen er een arm die mij maande naar het lampje 
te kijken. De Paepe vertelde mij dat een dergelijke onoplettendheid hoogst uitzonderlijk was. Van de 
honderden mensen die #1 Hollow bezochten, was er één die nadrukkelijk obstructie pleegde door niet 
uit een vertrek te willen gaan en een andere route te willen lopen. 

223 Bezoekers moeten vooraf op een site van De Paepe reserveren en naast het tijdstip van hun voorkeur, 
hun naam en woonplaats invullen. Dit is overigens bij theaterreserveringen niet ongebruikelijk; 
wanneer een voorstelling niet doorgaat kunnen mensen tijdig gewaarschuwd worden. Op basis van die 
gegevens wordt er echter door het artistieke team van #1 Hollow ook research naar de personen gedaan 
(Facebook en Linkedin waren voorname bronnen). De Paepe gaf een voorbeeld van hoe daar mee werd 
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De betekenis van #1 Hollow

#1 Hollow is veel meer geregisseerd dan we waarschijnlijk aanvankelijk dachten. 

De twee persoonlijke, singuliere momenten maken wellicht op de bezoeker de 

meeste indruk, maar ze staan in een raamwerk dat sterk gestructureerd is en 

dat deze momenten hun betekenis geeft. In andere woorden: de autonomie van de 

enscenering verdwijnt in deze beleving niet geheel, maar transformeert. Zij verliest het 

voorstellingskarakter maar behoudt een zekere identiteit als Game.224 Er valt dus veel 

over de Game te zeggen buiten ons eigen spel, buiten onze eigen inbreng. Zoals over 

de verschillende procedures en over hun eventuele samenhang. De analyse daarvan 

is zeker niet uitputtend. Maar mijn doel is niet om #1 Hollow volledig te beschrijven 

of te recenseren, maar om aanzetten te geven voor manieren hoe wij over dergelijke 

interactieve theatergebeurtenissen evaluerende gesprekken kunnen voeren. Zolang de 

interactiviteit van de theatergebeurtenis in het stadium van de Game blijft en niet een 

Spel wordt, kunnen we er iets over zeggen zonder onszelf van begin tot eind centraal 

te stellen. We kunnen een analyse maken van de regie, we kunnen debatteren over de 

vraag of die analyse klopt of niet. En we kunnen in gesprek over de kwaliteit van die 

regie. Daarmee hoeven we onze eigen rol niet weg te denken; die blijft belangrijk. En 

net als bij het nagesprek van de voorstelling (zie dit hoofdstuk, noot 3, p. 2) kunnen we 

in de intersubjectiviteit aftasten in hoeverre onze inbreng en waarneming relevant is 

voor de beoordeling van die regie.225

 

Vervolgens is er de vraag: wat is de betekenis van de Game? Vanwege de confidence 

tric kunnen we #1 Hollow, anders dan de meeste Games, maar één keer werkelijk 

spelen. Maar wat kan dat eenmalige spel ons zeggen? Zoals we in hoofdstuk IV zagen, 

is het bij sommige belevingen mogelijk dat ik als het ware ‘van binnen naar buiten 

ga’. Ik kan dan wat ikzelf aan den lijve heb ervaren, verbinden aan een wereld buiten 

die beleving. Ik kan het als exemplarisch voor of als metafoor zien van een wereld 

buiten de theatersituatie. We weten bovendien: het gaat hier om theater en we mogen 

daarmee verwachten dat het ons iets vertellen willen. 

Waarvoor een theatergebeurtenis een metafoor wil zijn, is als het om de meest 

oppervlakkige soort verbinding gaat vaak eenvoudig door de regie te sturen.226 De 

omgegaan. Het team ontdekte dat iemand net een scriptie had geschreven over de ziekte RMS. ‘Carine’ 
zegt dan, wanneer de gelegenheid zich voordoet, dat haar buurman RMS heeft. De bezoeker reageert 
met ‘dat is ook toevallig…’ en begint voluit te praten. 

224 Zoals we in hoofdstuk III (p. 84) zagen bevat de autonomie van de enscenering ook een zekere regie van 
het publiek. Maar deze is wel altijd gericht op de receptie van de voorstelling, niet op het spel van de 
toeschouwer. 

225 Bijvoorbeeld: het eerder vernoemde feit dat ik het lampje niet zag omdat ik bezig was met fotograferen, 
zegt niets over de kwaliteit van de regie maar over mijn ‘halfhartige spel’. Wanneer het chatgesprek 
echter niet soepel verloopt omdat ik niet gewend ben aan een Belgisch toetsenbord, zegt dat wel iets 
over de regie; die moet en kan rekening houden met het gegeven dat ook Nederlanders #1 Hollow 
bezoeken. 

226 Simpel gesteld: geef Oidipous een specifieke pruik en handgebaren en het gaat over de hoogmoed van 
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zichtbare computertechnologie in het vertrek waar de vertrouwenstruc tastbaar wordt, 

de twee conversaties achter de computer, of de overkoepelende titel van het project 

waarvan #1 Hollow onderdeel zal zijn, de Big Data Trilogie, wijzen in de richting van “het 

(onterechte) vertrouwen dat mensen hebben in de oprechtheid van communicatie 

in het dataverkeer.” Maar als we dit specifieker willen maken, zullen de visies uiteen 

kunnen lopen. Zo zal de een wellicht zeggen dat #1 Hollow vooral vertelt dat burgers in 

het dataverkeer voortdurend in de gaten worden gehouden en hoe hun persoonlijke 

gegevens opgeslagen en gebruikt worden. Terwijl een ander wellicht zal menen dat #1 

Hollow vooral iets zegt over de oppervlakkigheid van digitale communicatie. Over wat 

het ons vertelt valt een gesprek te voeren, evenals over de vraag hoe waardevol (hoe 

gelaagd, genuanceerd, hoe onomstotelijk, hoe origineel, etc.) hetgeen is dat #1 Hollow 

ons lijkt te vertellen. Over de opbrengst van deze theatergame, de kwaliteit van het 

inzicht en de ervaring die het de speler biedt, zijn mededeelbare oordelen mogelijk. 

Hoewel ons eigen spel en de ervaringen die daarin ontstonden voor iedere bezoeker 

anders zijn, kunnen we over de verbinding naar een buitenwereld toe, net als bij de 

voorstelling Oidipous, debat voeren.227

III  IMMERSIE BIJ CURVE

In Curve, van theaterregisseur Boukje Schweigman, beeldend kunstenaar Cocky Eek 

en geluidskunstenaar Martin Franke, doorloopt de bezoeker een 340 meter lange 

opgerolde buis van opblaasbaar doek.228 Iedere bezoeker gaat alleen door deze buis, 

een tocht die ongeveer twintig minuten duurt. Ik heb Curve bezocht in 2015, tijdens 

het Boulevardfestival van Den Bosch. 

een hedendaagse Amerikaanse president, geef hem en zijn medespelers snelle pakken en geldkoffertjes 
en het gaat over de hybris in de financiële wereld, enzovoorts.

227 Zo schrijft Sander Janssens in de Theaterkrant van 26 juni 2016: “#1 Hollow is vooral in zijn radicaal 
doorgevoerde vorm een sterke installatie. Eenzaam dolend door het gangenstelsel, bouwt De Paepe – 
samen met de deelnemer – zorgvuldig een personage op. Maar op het moment dat dat echt spannend 
wordt, en als de frictie tussen deelnemer en personage voelbaar wordt, schiet de voorstelling helaas in 
wat al te letterlijke conclusies – die ikzelf al had getrokken en ik bovendien al ken. Onze communicatie 
is grotendeels gebaseerd op holle frasen, en het is moeilijk te bepalen wie er echt aan de andere kant 
van een lijn zit en wat diens motieven werkelijk zijn. Die zeggingskracht is evident, en wordt zonder 
tegenkleur of nuance op een presenteerblaadje aangeboden.” www/theaterkrant. Enkele maanden later 
(september 2016) wint De Paepe de Henriëtte Hustinxprijs voor zijn afstudeervoorstelling #1 Hollow. De 
jury over het werk van De Paepe: “De afstudeervoorstelling laat zien dat hij een regisseur/toneelleider 
is die werkt vanuit een gedreven visie gekoppeld aan een sterk actueel belang. In #1 Hollow, het eerste 
deel van de trilogie probeert hij de digitalisering van onze samenleving tastbaar te maken. Het publiek 
wordt verleid om zich bloot te geven aan de vragen stellende computer en heeft niet door dat hij of zij 
de regie kwijtraakt over het eigen functioneren. (…) Het zoeken naar dergelijke indringende ervaringen 
lijkt ook wat Tim De Paepe met zijn werk beoogt.” www/theaterkrant.nl > tag > tim-de-paepe. Notabene: 
beide teksten beschrijven #1 Hollow als ‘voorstelling’.

228 De opblaasbare buis is gemaakt in de Air Design Studio van Erik van Dongen, die gespecialiseerd is in 
opblaasbare objecten. Curve heeft onder andere op Oerol gestaan en in Hasselt, beide in het jaar 2016, 
en in Den Bosch, tijdens het Boulevardfestival van 2015.
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De opgerolde buis lag op het Van Heetplein, iets buiten het centrum van ’s-Hertogenbosch, op 

een stuk groen dat omgeven is door verkeer. De buitenkant oogde imposant. Een groot, hagelwit 

voorwerp dat een flink deel van het grasveld in beslag neemt.229 Hoewel ik enigszins op de 

hoogte was van het werk van Schweigman, had ik van Curve geen enkele voorkennis. Ik kon mij 

dus volledig laten verrassen. In de buurt van de overwegend witte buis stond een bankje waar 

je kon plaatsnemen tot je gehaald werd door een zogenaamde ‘publieksbegeleider’. Vanuit mijn 

zitplaats kon ik zien hoe die publieksbegeleiders, ieder met één bezoeker in de arm, traag over 

het veld schreden. 

Na enige tijd haalde een man me op en nodigde ook mij uit om naast hem te komen lopen op 

het grasveld. Omdat ik al gezien had dat het de bedoeling was om langzaam te lopen, poogde 

ik dat ook te doen, maar de man maande mij om een nog trager tempo te voeren. We kwamen 

beiden in een kalme cadans. ‘Voel je,’ vroeg hij. Ik knikte. Nadat we enige tijd in hetzelfde tempo 

voortbewogen, leek hij tevreden en kon ik, op dunne witte slofjes, de tunnel in. 

De ingang was nauw; ik moest het kunststof aan alle kanten opzij duwen om mij door de 

smalle opening te wurmen. Binnen liep ik rechtop, traag en wat onwennig in ‘wit licht’, omringd 

door zachte witte wanden en een geluidsdecor dat als het ware met mij meereisde. Het geluid 

van autoverkeer verdween, mijn onwennigheid ook, en gaandeweg kon ik mij overgeven aan de 

sensatie van diffuus licht, verspreid geluid en de aanraking van zachte materialen. Doordat de 

buis voortdurend rondloopt, is het zicht beperkt tot enkele meters. Ook dat leidde tot een zekere 

desoriëntatie van ruimtelijk besef.

Zo halverwege de tocht werd het donker, zo donker dat er bijna niets meer te zien viel en ik 

vooral gebruikmakend van de tastzin verderliep. Mijn ogen en ook mijn oren waren ontregeld, 

er leek enkel nog fysieke nabijheid te bestaan. Wat ik met mijn handen en bijna blote voeten 

voelde, bepaalde de plek waar ik was, terwijl het ritme waarop mijn lichaam bewoog de 

tijdsbeleving werd. Want mijn conventionele tijdsbewustzijn was ook niet al te scherp. Of ik na 

ongeveer vijf of na tien minuten in het donkere deel terecht kwam, kan ik niet zeggen. 

Tegen het einde van mijn tocht, terwijl het wederom lichter werd, verschenen er uit het kunststof 

twee handen die mij wenkten. Mijn gezicht werd aangeraakt en ik kreeg een bril opgezet met 

rode glazen. De laatste meters liep ik door een rode gloed. Tot ik het licht van de uitgang zag. 

Ook hier was de doorgang smal. Ik perste mij de tunnel uit, het volle daglicht in.

Obstakels voor een mededeelbaar oordeel

Zoals ik in hoofdstuk V reeds beschreef, waardeerden recensenten Curve als een 

indrukwekkende beleving, maar stelden zij ook dat het in hun beschrijving om zeer 

persoonlijke ervaringen gaat. Dat gold ook voor Esther Kleuver die in De Telegraaf van 10 

augustus 2015 schreef: “hoe intens die ervaring zal zijn, is zeer persoonlijk.” En voor 

Hanny Alkema wier recensie diezelfde dag in Trouw verscheen: “In Curve gaan vorm, 

kleur, licht, materiaal en geluid een verbinding aan, die het publiek niet anders dan 

229 In recensies werd het vaak omschreven in metaforen: ‘als een rups’ (Theaterkrant 10-08-2015) ‘als een 
witte darm of opgekrulde larve’ (De Morgen 10-08-2016) ‘als een engel die haar armband verloren heeft’ 
(Volkskrant 10-08-2015) of ‘een aangespoelde walvis’ (Omroep Brabant 05-08-2015).
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individueel kan ervaren. Claustrofobisch voor de een, verhelderend voor de ander.”230

In het ‘sterrensysteem’ van hedendaagse kunstrecensies scoort Curve hoog. Vier 

van de vijf sterren is niet ongebruikelijk. Een oordeel geven lijkt dus mogelijk. Maar 

wat betekent dat oordeel wanneer de argumenten ervoor ontbreken en er geen 

werkelijk debat over gevoerd kan worden? En wat drukken de sterren uit: de kwaliteit 

van het werk of die van de hoogst eigen beleving? Wanneer de kwaliteit van het werk 

of de ervaring niet op de een of andere manier mede-gedeeld kan worden, lopen we 

het gevaar dat de kritiek hier een machteloos of juist autoritair gebaar wordt waarin 

het weinig meer kan uitdrukken dan ‘het is heel bijzonder, geloof me maar, ga het zelf 

beleven’.

Net als bij #1 Hollow is de bezoeker van Curve alleen. Zij kan haar indrukken niet 

ter plekke met andere bezoekers delen of vergelijken. Maar het is hier niet de 

interactie die mededeelbaarheid bemoeilijkt. De enscenering verandert niet door mijn 

aanwezigheid, ik grijp niet in in de structuur en materialiteit van het gebeuren. Iedere 

bezoeker maakt objectief gezien nagenoeg dezelfde reis. Curve kent geen werkelijke 

interactiviteit, ook niet op het laagste niveau, dat van de navigatie. Hooguit de snelheid 

waarmee ik beweeg, de richting van mijn hoofd en handen, zouden we met flink 

wat goede wil, ‘interactie’ kunnen noemen, net als bij de wanden die meebewegen 

wanneer ik er druk op uitoefen. Wat de mededeelbaarheid van oordelen over Curve zo 

lastig maakt, ligt in het sterk immersieve en sterk fysieke karakter van de beleving. 

Zoals eerder opgemerkt is immersiviteit geen eigenschap van het werk, maar een 

effect dat opgeroepen wordt bij de bezoeker. Hoe sterker de bezoeker het effect van 

ondergedompeld zijn beleeft, hoe meer zij de constructie zal vergeten die aan de 

totstandkoming van dit effect bijdraagt. Visser stelde: ‘Iets wat je beleeft, ervaar je 

bovendien niet als bedacht, verzonnen of geconstrueerd.’ Dat geldt bij uitstek voor 

de immersieve beleving. Hoezeer je ook weet dat je in een achtbaan zit of door een 

witte buis loopt, het bewustzijn daarvan verschuift naar de achtergrond, en hoe de 

constructie van die achtbaan of buis in elkaar zit, is wel het laatste waar je op let. In 

immersiviteit staat de beleving volledig centraal. Subject en object vallen als het ware 

samen, er is geen helder onderscheid hier tussen uiterlijke en innerlijke ervaring. 

Maar het enige dat werkelijk scherp waarneembaar is, is die ervaring zelf. Opvallend 

is hoe vaak er in beschrijvingen terug te vinden is dat de bezoeker zich ‘op zichzelf 

teruggeworpen’ voelt.231 Zeker, zij is tijdens de tocht alleen. Zij kan niets uitwisselen, 

niet met een medereisgenoot en niet met een performer met wie zij een dialoog kan 

230 Voor genoemde en een aantal ander recensies van Curve zie https://www.theaterkrant.nl /recensie/ 
curve/ schweigman-het-houten-huis/ 10 augustus 2015. 

231 Enkele voorbeelden: Rijghard in NRC: ‘Curve werpt je terug op jezelf’. Moos van de Broek in Theaterkant 
10-08-2015: ‘…werpt Curve de bezoeker volledig terug op zichzelf.’ En Schweigman zelf in gesprek 
met Van Heuven: ‘Het is voor veel mensen een spannende gebeurtenis, omdat ze met zichzelf worden 
geconfronteerd’. 
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aangaan.232 Maar alleen-zijn is wat anders dan de ervaring dat er alleen dat ‘zichzelf’ is. 

Alsof er louter dat ervarende Zelf is dat zich niet kan situeren. 

Het tweede aspect dat de mededeelbaarheid van oordelen bemoeilijkt, is het sterk 

lichamelijke karakter van de ervaring. Oog en oor, in de Westerse traditie de hoogste 

zintuigen omdat zij tussen waarnemer en wereld afstand behouden, worden in Curve 

ontregeld. De zichtlijnen zijn kort en soms zien wij niets, en het geluid ‘reist met ons 

mee’. Het dominante zintuig is de tastzin, de voeten en handen die voelen, begeleid 

door dat ‘innerlijk’ zintuig dat de beweging van het lichaam registreert. Het is de tast, 

het zintuig van de grootste nabijheid, dat ons voortbeweegt. We hebben geen aandrang 

om te interpreteren, te decoderen, omdat er geen tekens zijn. Er is presentie; geen 

representatie. 

De immersieve en lichamelijke ervaring van het zich letterlijk een weg banen door 

een omgeving die zacht en licht maar ook desoriënterend is, terwijl er enkel de 

tastbaarheid is van wat onmiddellijk en nabij is,- dat maakt de ervaring van Curve zo 

sterk individualiserend en intensiverend. Als iets dat inderdaad niet mede-te-delen 

valt, omdat het voorafgaat aan iedere taligheid.

Maar misschien blijkt het mogelijk om toch iets mede te delen. Niet zozeer over 

de wijze waarop de situatie geënsceneerd is, over de kwaliteit van het werk zelf, maar 

wel over de ervaring zelf, die ons misschien wel op onszelf terugwerpt, en daarmee 

hoogstpersoonlijk lijkt, maar mogelijk toch een structuur kent die wij kunnen delen en 

mededelen.

Dramatische immersie en het ervaren van een kunstwerk

Hoe persoonlijk de ervaringen ook mogen zijn, een aantal recensenten beschrijven 

deze in min of meer dezelfde termen. Annette Embrechts vergeleek het naar binnen 

wurmen in de buis met het binnendringen van een vagina. Zij beschreef in De 

Volkskrant haar tocht door Curve ook als de ervaring van een overgangsritueel. De 

recensent van De Morgen sprak van een metamorfose. Esther Kleuver schreef over 

meditatieve gevoelens en ervaringen van sterven en wedergeboorte. En Ron Rijghard 

noemde het in zijn recensie in de NRC van 13 juni 2016 ‘als geboren worden, of 

sterven’. 

Wat deze beschrijvingen met elkaar gemeen hebben is het proces van 

transformatie dat de bezoeker lijkt te ondergaan. Men gaat letterlijk van buiten naar 

binnen en weer naar buiten, maar de innerlijke ervaring is aangrijpender dan dat: 

alsof de mens die de tunnel verlaat een ander is dan degene die erin ging. Meer dan 

op externe prikkels richt je je in Curve op het lichaam dat deze prikkels ontvangt. De 

232 In feite is er wel een performer in de buis: degene die mijn gezicht aanraakt en mij een bril opzet. Maar 
in de informatie over en van Schweigman wordt dienergens als zodanig genoemd. 
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begrippen waarmee de recensenten over hun ervaring schrijven, termen als ‘geboorte’, 

‘dood’ of ‘overgangsritueel’, zijn dan ook niet op te vatten als interpretaties van het 

kunstwerk. Dwingende of zelfs plausibele argumenten om Curve in dergelijke woorden 

te interpreteren zijn er niet. En het merendeel van de recensenten spreekt dan ook 

in termen van ‘alsof’. Maar toch: genoemde recensente beschrijven een vergelijkbare 

vorm van dramatische immersie. De reis door de buis heeft op hen hetzelfde soort 

effect gehad als op mij. En dat is opmerkelijk omdat Curve op het eerste oog geen 

dramatische tekens bevat die daarop zouden kunnen wijzen. En toch lijkt de totaliteit 

van de belevenis die van een dramatische ontwikkeling, met zelfs een katharsis na 

afloop, met de ervaring van een loutering of een wedergeboorte. 

Dit valt volgens mij te verklaren doordat deze bezoekers wisten dat zij een kunstwerk 

betraden, een enscenering die iets met ons wil. Bezoekers die het werk met dergelijke 

voorkennis binnenrtreden zullen bepaalde aannames en verwachtingen hebben. De 

verwachting bijvoorbeeld dat in de tunnel geen uitbundig spektakel zal plaatsvinden, 

niet zoals bij spookhuizen of pretparken waar men sensationele routes kan afleggen. 

De verwachting ook dat de tocht geen specifiek doel zal dienen, anders dan die van 

het mogelijk maken van de esthetische ervaring. Dat het er bijvoorbeeld niet om gaat 

wie als laatste (en daarmee als winnaar?) de buis uitkomt, of dat het er niet om draait 

een specifiek product aan te prijzen. En de verwachting dat de ervaringen die men 

ongetwijfeld krijgen zal, niet alledaags zullen zijn, bijzondere ervaringen zullen zijn 

met een bijzondere betekenis. Wie de tunnel als kunstwerk binnentreedt, laat alle 

concepten varen. Behalve die van het esthetisch bewustzijn, van de geïntensiveerde 

ervaring en de reflectie op wat zich aan mij voordoet. Twee aspecten structureren naar 

mijn oordeel de ervaring: het feit (de aanname) dat ik door een kunstwerk loop en het 

feit dat ik door een kunstwerk loop. Beide zijn verantwoordelijk voor het effect van 

dramatische immersie. ‘Ruisen’ en ‘reizen’,- aan de hand van die woorden zal ik de 

twee bespreken.

Het kunstwerk en het ruisen

De zintuiglijke indrukken die ik in Curve met mijn ogen en oren opdoe, zijn minder 

concreet dan die van mijn tastzin. Het diffuse witte licht, tezamen met de afgebogen 

zichtlijnen, de soundscape met ondefinieerbare klanken en een niet te bepalen 

geluidsbron, het maakt de indrukken vreemd en vormloos. Maar niet chaotisch. 

Wat ik met oog en oor ervaar, is niet de ervaring van een roes maar eerder van een 

‘ruisen’, om in de woorden van de filosoof Martin Seel (2003) te spreken. Seel geeft 

als voorbeelden van ruisen: een waterval, bladeren in wind, het flikkeren van een 

beeldscherm. Momenten waarop de geluiden of beelden niet onderscheiden, niet 

geïndividualiseerd kunnen worden. ‘Als we schittering van de zon op water zien,’ zo 

schrijft Seel, ‘kunnen we de bewegingen niet echt volgen, terwijl we wel beweging 
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waarnemen. We zien dat er iets gebeurt, maar niet wat er gebeurt.’ Volgens hem 

zijn er gradaties van ruisen, maar het is altijd een gebeuren zonder een fenomenaal 

bepaalbaar iets. (pp. 230-232). Tot die onbepaalbaarheid kan ik mij in Curve esthetisch 

verhouden. Het diffuse licht benader ik dan anders dan bijvoorbeeld de mist waar 

ik als automobilist doorheen wil kijken in de hoop iets onderscheidbaars, het asfalt, 

mijn mede weggebruikers, te ontwaren. En opmerkelijk genoeg komt hier een moment 

naar voren uit de kantiaanse esthetica. Opmerkelijk, omdat Curve met zijn dominante 

ervaring van nabijheid en onmiddellijkheid zo haaks lijkt te staan op de kantiaanse 

traditie van fysieke en esthetische distantie. Wanneer wij iets esthetisch benaderen, 

stelt Seel in navolging van Kant, verschijnt het voorwerp (of de gebeurtenis) aan ons 

in een praktische en begripsmatige onbepaaldheid. We nemen vele kenmerken waar, 

tegelijkertijd of opeenvolgend, en we stellen veel vast (zoals bij Curve: het materiaal is 

wit, het geluid klinkt hoog) maar dat is niet het doel. Het is een sensitieve benadering 

waarin het er niet om gaat om dat wat zich voordoet, te lokaliseren in begrippen 

of functies.233 Deze concentratie op het tijdelijke verschijnen van het object of de 

gebeurtenis is tegelijkertijd een opmerkzaamheid voor de situatie van de waarneming 

zelf, en daarmee een opmerkzaamheid op onszelf, voor het hier en nu waarin wij 

‘oog in oog’ met het verschijnsel staan. Zoals Seel stelt, geldt dit voor alle esthetische 

verhouden: 

„In der Wahrnehmung der unfaßlichen Besonderheit eines sinnlich Gegeben 

gewinnen wir eine Anschauung der unverfügbaren Gegenwart unseres Lebens. Die 

Aufmerksamkeit für das Erscheinende ist so zugleich eine Aufmerksamkeit für uns 

selbst.“ (p. 9)

In die zin heeft Curve de potentie om bij uitstek een esthetische ervaring te bieden, 

want zelf speelt het ook met het onvermogen van de bezoeker om de waarneming 

te lokaliseren, niet alleen in conceptuele en praktische, maar ook in fysieke zin. Het 

desoriënterende karakter van de gebeurtenis nadert het ‘ruisen’, maar we ‘weten’ als 

bezoeker dat het niet-vatten van de indrukken bij de esthetische constellatie hoort. 

De weg die wij niet gemakkelijk kunnen doorlopen, is een wezenlijk onderdeel van 

de esthetische ervaring; niet een lastigheid, een toevallige hindernis op weg naar een 

doel.234 En dat verscherpt de indrukken die wij opdoen, en vooral die van onze eigen 

aanwezigheid. 

233 Seel gebruikt het zien van een rode bal op een grasveld als voorbeeld. We kunnen de positie vaststellen 
(daar is de bal) of een specifiek kenmerk (die bal is toch rood) we kunnen andere conclusies trekken als 
(het is Oskars bal) maar als we de bal enkel bekijken zoals hij hier en nu ligt, benaderen we hem in de 
volheid van alle waarneembare aspecten. De ronding van de bal is dan even belangrijk als de krassen 
op het oppervlak, de lichtinval, de kleur van het gras, etc. Alles tezàmen staat hier in het centrum van 
de waarneming. (pp. 52-54)

234 Hoe belangrijk de aanname ‘dit is een kunstwerk’ en daarmee ook de esthetische benadering voor 
de ervaring is, toont zich vaak op die momenten waar die aanname niet gemaakt wordt. Zoals dat 
vermoedelijk het geval is bij de dertienjarige Pien die als reactie op haar bezoek aan Curve schrijft: 
“Langzaam zegt niks voor mij. Kan het wat sneller. Het was donker. Ik kon niet de uitgang finden. Maar 
toch bedankt. Het was mooi.” Bron: “publieksreacties Oerol 2016. Uit het gastenboek Curve Oerol 2016”.
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Het reizen in het kunstwerk

Curve is een ruimtelijk kunstwerk waar wij binnengaan en een vaste route afleggen. 

Het werk wordt afwisselend, soms zelfs in een en dezelfde recensie, ‘installatie’, een 

term uit de beeldende kunst, of ‘theater’ genoemd. Doorgaans wordt het toch als 

‘theater’ gezien.235 Wanneer de aanname dominant is dat het hier om theater gaat, ligt 

het wellicht voor de hand om te veronderstellen dat de bezoekers ook ‘iets dramatisch’ 

verwachten. En omdat de eigen beleving zo belangrijk is, en het werk vooral in zijn 

effecten en niet in diens eigenschappen worden geduid, kan die verwachting weleens 

bevorderlijk zijn voor een ervaring van dramatische immersie. De ervaring die veel 

recensenten en andere bezoekers als een ingrijpende transformatie beschrijven en die 

zij uitdrukken in metaforen als sterven en (weder-)geboorte. Toch is het onderscheid 

tussen theater en installatie in dit verband misschien niet zo relevant. In haar 

proefschrift Ruimte voor beleving: installatie en toeschouwerschap (2010) onderzoekt Anja 

Marie Novak de werking van beleving bij installaties uit de beeldende kunst. Zij stelt 

dat:

“…we ons zodra we een installatie binnengaan onwillekeurig afvragen wat er hier 

gebeurd zou kunnen zijn, wat er wellicht nog staat te gebeuren en welke rol hierbij 

voor onszelf weggelegd zou kunnen zijn. We ervaren de situatie dus ook in termen 

van een opgeschorte actie die ons mogelijkerwijs zelf betreft, als een speelruimte 

die we hebben om te handelen. (…) Welbeschouwd gebeurt er helemaal niets. De 

mogelijkheid dat er iets zou kunnen gebeuren, hangt echter in de lucht.” (p. 218)

Het is onder meer deze verwachting die ons de suggestie geeft dat wij, in plaats van 

louter als toeschouwer door het werk te lopen, ook zelf performer zijn in een veld vol 

mogelijkheden. Het is een rol die Novak die van de performing observer noemt. Tijdens 

mijn tocht door Curve had ik inderdaad het gevoel dat mij voortdurend, ‘om iedere 

hoek’ iets te wachten zou staan, niet zoals bij andere temporele kunstwerken, een boek, 

een film, een muziekstuk, dat als nieuwe ‘informatie’ aan mij verschijnen zou, maar als 

iets waarop ik reageren moest, waar ik mee om zou moeten gaan.

Volgens Novak is er bij het binnengaan van een installatie eerst een indruk van een 

atmosfeer. Die indruk, waarbij meerdere zintuigen betrokken zijn, en die een lijfelijke 

gewaarwording is, geeft aan hoe het voelt om de installatie te betreden. Zoals we dat, 

in mijn eigen woorden, kunnen ervaren als we op een verjaardagsfeestje komen en 

meteen vaststellen wat de sfeer is, zonder dat we precies kunnen uitleggen waarom 

we tot die waarneming komen.236 De waarneming van atmosfeer is dan ook tegelijk een 

235 Aan de ene kant zien we dat sinds de Performatieve Wending het discipline-onderscheid in veel 
kunstwerken vervaagt. Anderzijds blijft dit onderscheid op het niveau van art worlds wel bestaan. 
Opleidingen, podia en tijdschriften vertrekken vaak nog vanuit het traditionele onderscheid tussen 
bijvoorbeeld theater, muziek of beeldende kunst. Schweigman, die als belangrijkste maker van Curve 
wordt beschouwd, ziet zichzelf als theatermaakster, haar werk verschijnt op festivals die vooral theater 
programmeren en wordt in theaterbladen/sites besproken. 

236 Zo kennen we waarschijnlijk allemaal wel die ervaring dat we bij een groep mensen (een klas, een 
vergadering, een vriendenkring) binnenkomen en voelen dat er iets aan de hand is, wat bevestigd wordt 
als iemand vertelt dat zij net slecht nieuws hebben gehoord of ruzie hebben gehad. De reconstructie van 
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oppervlakkig en een complexe waarneming. Oppervlakkig, omdat onze zintuigen als 

het ware vluchtig door de omgeving glijden zonder zich in één aspect te verdiepen. 

Complex, omdat meerdere zintuigen vanuit allerlei richtingen snelle indrukken 

opdoen. Novak meent dat die eerste gewaarwording van de atmosfeer zeer belangrijk 

is voor de wijze waarop de bezoeker de installatie doorloopt. Vragen als: wat staat 

er te gebeuren, welke rol is er voor mij, hoe voel ik mij hierin, krijgen dan reeds een 

eerste richting. Het feit dat ik, na de trage wandeloefening, mij onhandig door de 

smalle ingang moet wurmen, levert een indruk van atmosfeer op. Of het prettig voelt 

of claustrofobisch, onhandig of vertrouwd,- dat is waarschijnlijk op het moment 

van binnendringen zelf waarschijnlijk veel sterker aan de orde dan een symbolische 

duiding als ‘het is alsof ik een geboortekanaal binnenga’. Een dergelijke symbolische 

duiding kan ook eerder (vóór het naar binnengaan) of later (tot na afloop van de tocht) 

tot stand komen. 

Tijdens de tocht door de installatie zoekt de bezoeker naar samenhang van de 

indrukken. Hij heeft het gevoel dat de tocht hem ergens naartoe brengt, mede omdat 

hij de verwachting heeft dat er telkens iets gebeuren kan, kan hij het als een reis met 

een bestemming ervaren. Het werk wil iets van hem. De diffuusheid èn nabijheid 

van de stimuli, alsmede de intensiteit van de beleving, maken dat we die samenhang 

vooral zoeken in onszelf. Wat heb ik ondergaan, hoe ben ik binnengekomen en eruit 

gegaan, wat heb ik mee-gemaakt? Alsof de tocht zelf, om opnieuw in termen van 

Kant te spreken, een doelmatigheid zonder doel kent. Maar die ‘tocht’ is vooral mijn 

innerlijke reis. Mijn lichte angst en benauwde gevoel in het begin, de desoriëntatie en 

schoonheid tegelijk van het ruisen van beeld en geluid, mijn nadering van donkerte, 

de moeite van het naar buiten komen door de smalle uitgang, de opluchting, het 

gevoel van weidsheid, vaste grond en daglicht op het eind als ik weer buiten sta,- ik 

verbind mijn ervaringen tot een verhaal, tot een dramatische ontwikkeling. Novak 

stelt mijns inziens dan ook terecht dat de eigen beleving, ‘mijn herinneringen, 

associaties, gevoelens en verlangens’ het materiaal levert voor een dergelijke 

samenhang. (p. 218) En dat heeft consequenties voor de wijze waarop wij een dergelijk 

kunstwerk beschrijven. “Wie probeert om installaties vanuit een extern en neutraal 

oogpunt te beschrijven en te beoordelen, zonder de eigen beleving in het spel te 

brengen –en dat houdt ook in: op het spel te zetten- slaat de plank onvermijdelijk 

mis.” (p. 219)

de indrukken die jouw ‘voorgevoel’ zouden kunnen verklaren is meestal zeer complex. Je vermoedt dat 
de mensen wat stiller waren dan gewoonlijk, je herinnert je een sombere blik of hoe twee mensen net 
iets verder van elkaar afzaten dan gewoonlijk. 
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De betekenis van Curve

Curve is een voorbeeld van een sterk immersieve belevingssituatie. Een waarin de 

innerlijke ervaring centraal staat en de objectieve eigenschappen van de enscenering 

zich nauwelijks laten beschrijven. Maar hoewel onze beleving hoogstpersoonlijk 

lijkt en wij inderdaad vooral een innerlijke ervaring hebben, is die beleving niet 

singulier. Op het moment dat wij er een verhaal van maken, en dat is wat het effect 

van dramatische immersie doet, valt de ervaring mede te delen. De beleving is dan 

niet alleen een afgeronde, kwalitatief en kwantitatief te onderscheiden ervaring, wat 

voor iedere beleving geldt (zie Hoofdstuk IV) maar krijgt door het verhalende aspect 

een betekenis die de particuliere ervaring overstijgt. Er valt iets over de kwaliteit van 

die ervaring te zeggen. De combinatie van desoriëntatie en onmiddellijkheid, van de 

onbepaalbaarheid van de indrukken door oog en oor en de concreetheid van de tast 

die mij als een gids door de tunnel voert, het sterke Zelf-gevoel door de ontregeling 

van de zintuigen, de ervaring een ontwikkeling door te maken, dat alles is een niet-

alledaagse, gelaagde en complexe ervaring. Het is een esthetische ervaring die de 

zintuiglijkheid op scherp stelt en tegelijk bevraagt. In een vraaggesprek met Robbert 

van Heuven zegt Schweigman erover:

“[Curve, FM] is voor veel mensen een indrukwekkende belevenis. Omdat ze 

met zichzelf worden geconfronteerd. (…) Er gebeurt dan iets wezenlijks met de 

bezoeker. De belevenis komt niet van buiten, maar ontstaat door wat binnenin 

gebeurt.” 237

Als ze met dat laatste bedoelt dat bezoekers door de constructie van Curve vooral 

innerlijke ervaringen hebben, terwijl zij de uiterlijke ervaring, zowel die van de tastzin 

als die van het ruisen niet in woorden kunnen beschrijven, en dat zij die ervaringen 

zelf tot een verhaal maken, dan heeft ze mijns inziens gelijk. Maar dat alles komt 

omdat er veel ‘van buiten’ komt. Zoals de aanname dat wij met Curve een kunstwerk 

betreden. En vanwege de enscenering van de gebeurtenis. Want hoe minimaal 

ook, daar valt uiteindelijk toch wel iets over te zeggen. Het voorbereidende trage 

lopen samen met een publieksbegeleider, de mentaal hoge en tegelijk fysiek zachte 

drempel die aan weerszijden van de tunnel de binnen- en buitenwereld afgrenst, 

de veranderingen in kleur, van licht naar donker naar weer licht, het ruisen van de 

‘afstandelijke’ zintuigen, de concreetheid van de tast, het buigen van de zichtlijnen 

dat leidt tot visuele desoriëntatie en tegelijk tot het vermoeden dat ons iets te 

gebeuren staat, dit alles is een ‘buiten’ dat onze innerlijke ervaring geregisseerd heeft. 

Iets waar wij na afloop van onze reis achter komen, als wij het effect van de immersie 

tot een verhaal hebben gemaakt, al is het een verhaal in metaforen. 

237 Van Heuven, R.: ‘Wat je zelf ontdekt beklijft’, Trouw 25 augustus 2016
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Zoals gezegd kan Curve een esthetische ervaring bieden die de zintuiglijkheid op scherp 

stelt en tegelijk bevraagt. Daarin zit een kritische potentie, maar de vraag zou kunnen 

zijn waarin die ervaring dan een kritisch verschil maakt ten opzichte van de vele 

ervaringen die we de hele dag opdoen. Volgens Schweigman zelf zit hem dat vooral in 

het fysieke aspect van de belevenis. 

“De mens is een fysiek wezen maar lijkt dat soms te zijn vergeten. Mensen weten 

dat ze een lichaam hebben en dat ze er behoefte aan hebben geraakt te worden. 

Maar ze weten niet zo goed meer hoe dat moet.”

En:

“Er worden al zoveel ideeën en meningen gespuid, wie ben ik dan dat ik een 

interessant idee aan jou zou kunnen verkopen? (….) Het mooie aan theater is 

nu juist dat het geen massamedium is. Daardoor ben je als toeschouwer door je 

aanwezigheid medeverantwoordelijk voor het kunstwerk. Juist daardoor kan de 

verbeelding zich openen.” 238

Schweigman claimt met haar werk een ander soort ervaring te bieden dan de 

dominante. Het feit dat het lastig is om een esthetica voor Curve te ontwikkelen, lijkt 

die claim te bevestigen. De ‘esthetica van de nabijheid’ staat inderdaad nog in de 

kinderschoenen en haar werk nodigt uit om daarbij stil te staan. Tegelijkertijd kan men 

de vraag stellen of die esthetiek van de zachte aanraking en de persoonlijke beleving 

niet erg goed past in de huidige economie van authentieke en unieke belevingen. Punt 

is niet om daar nu een standpunt over in te nemen, maar vast te stellen dat er kritisch 

debat over mogelijk is. 

         

Curve, exterieur Den Bosch. (foto: Saris & den Engelsman)    Curve, interieur. (foto: W. Nooitgedagt)

238 Ibid. 
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IV EEN ANDERE FIGUUR IN DE TOTSTANDKOMING VAN HET 
OORDEEL

Dit hoofdstuk begon met de observatie dat interactief en immersief theater ieder op 

eigen wijze de mededeelbaarheid van kritische oordelen bemoeilijken. Om antwoord 

te geven op de vraag of dit structureel van aard is of dat het ons ontbreekt aan goede 

instrumenten om deze relatief nieuwe theatervormen te bespreken, wordt gezocht 

naar theorieën die wel een intersubjectieve kritische duiding mogelijk maken. In 

ieder geval is duidelijk dat de esthetica van het voorstellingsmodel, een esthetica 

van distantie tussen toeschouwer en voorstelling, voor zowel het interactieve als het 

immersieve belevingstheater niet geschikt is. 

De twee theaterbelevingen, het interactieve #1 Hollow en het immersieve Curve 

werden onderzocht op de aanwezigheid van een structuur die niet door de bezoeker 

bepaald wordt en daarmee bovenpersoonlijk is. Die structuur blijkt er te zijn. Hoewel, 

vergeleken met het voorstellingsmodel, de autonomie van de enscenering in beide 

theatergebeurtenissen duidelijk minder aanwezig lijkt, is er wel degelijk sprake van 

een vastgelegde regie. Bij ieder op een eigen wijze.

#1 Hollow. Het persoonlijke en de procedures

In het zoeken naar een algemene structuur is gebruik gemaakt van Gadamers 

esthetische theorie waarin de ontmoeting met een kunstwerk niet opgevat wordt als 

een statische subject-object relatie, maar veeleer als een spel. Een spel constitueert 

de speler, spelen is ook gespeeld worden. Gadamers opvatting van het kunstwerk als 

een spel dat iedere keer opnieuw in het spelen geactualiseerd moet worden, geldt 

naar hij meent voor alle kunstwerken. Ieder werk behoeft iedere keer opnieuw een 

actualiserende representatie, waarmee het lijkt alsof er geen kern bestaat. Maar 

tegelijk wil Gadamer vasthouden aan een werkbegrip dat toch een eenheid, een 

hermeneutische identiteit vooropstelt. (Hammerstein, 2005, p. 94) Gadamer noemt 

dat de verandering in een gestalte (Gebilde) en vergelijkt het met een feest. “Een feest 

is altijd anders omdat het door andere mensen in andere omstandigheden wordt 

gevierd, maar toch blijft het identiek, omdat enkel op grond van deze identiteit het 

concrete vieren een aanleiding en betekenis krijgt.”(p. 94) 

Gadamers theorie biedt een algemeen kader voor wat ik zie als ‘dynamische 

identiteit’ in kunstontmoetingen: werk en bezoeker veranderen in een wederkerig 

proces maar blijven herkenbaar als ‘zichzelf’. Zijn theorie wil geldig zijn voor alle 

kunstwerken, ook voor al die onnoemelijke vele kunstwerken en kunstontmoetingen 

waar niet ingegrepen wordt in de tastbare eigenschappen van een werk.239 Maar de 

interactie zoals ik die in navolging van Dixons versta, daagt die ‘dynamische identiteit’ 

239 En in die zin dus vergelijkbaar met Bourriauds notie van transitiviteit, dat kenmerkend zou zijn voor 
ieder kunstwerk. (Zie p.153 van dit hoofdstuk)
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veel meer uit, omdat er daadwerkelijk veranderingen plaatsvinden en het werkbegrip 

of de hermeneutische identiteit dus veel minder aanwezig is dan in menig ‘gevestigd’ 

kunstwerk. Een dergelijk, letterlijk spel is bij uitstek aan de hand in talloze (video)

games en in theatervormen als #1 Hollow. En omdat Gadamers theorie vooral beschrijft 

dat een (metaforisch) spel plaatsvindt, maar niet hoe in het interactieve kunstgebeuren 

een (letterlijk) spel ontstaat en geleid wordt, is er tevens gebruik gemaakt van meer 

hedendaagse game-theorieën en van recente inzichten in participatief theater. En dat 

laat het volgende zien:

Er is iets paradoxaals rond interactieve theatergebeurtenissen als #1 Hollow: terwijl 

het op het eerste gezicht lijkt of de bezoeker in dit belevingstheater meer macht als 

actor en daarmee ogenschijnlijk meer vrijheid krijgt, wordt hij tegelijkertijd sterk 

geregisseerd, misschien wel meer geleid dan een gemiddelde theatertoeschouwer. 

Met name de snelheid en timing van de gebeurtenissen hebben zo een overrompelend 

effect, dat het reflectie op het moment van het bezoek zelf onmogelijk maakt, terwijl 

het bovendien voor de bezoeker pas op het einde duidelijk wordt in welke Game 

zijn spel plaatsvond. Mogelijk belangrijker nog is dat de kritische intersubjectiviteit 

niet in de eerste plaats die tussen de toeschouwers onderling is, zoals dat in het 

voorstellingsmodel het geval is, waar het publiek het schouwspel na afloop bespreken 

kan, maar tussen de bezoeker en de performer. Daar, tussen hen, vindt de eerste 

dialoog plaats. Uiteraard kan men zeggen dat theater altijd een dialoog tussen 

performer en bezoeker is, ook als de eerste vol vuur Hamlet speelt en de tweede 

stil in het donker zit. Maar ik bedoel met ‘dialoog’ een duidelijke uitwisseling van 

argumenten en betekenisvolle acties. In deze andere vorm van intersubjectiviteit 

is het niet zo dat de performer doet/acteert en de bezoeker oordeelt of kritiseert; 

de bezoeker wordt zelf evengoed bekritiseerd en beoordeeld door de performer, 

tijdens het spelen van de Game. Waarna de bezoeker ook zichzelf beoordeelt. Dit 

zelf beoordelen van de eigen rol kan betekenisvol zijn omdat de bezoeker in die rol 

zichzelf meeneemt. De reflectie na afloop van de beleving gaat daarmee meer over 

de rol die je in de sociale werkelijkheid gespeeld zou kunnen hebben, dan over de 

vraag of je een fictieve rol naar behoren ten tonele hebt gebracht. Anders gezegd: 

we reflecteren vooral over onszelf als sociaal wezen en niet als acteur van theatrale 

illusies. Daarnaast kunnen we in gesprek gaan met andere bezoekers, die weliswaar 

een ander spel maar wel dezelfde Game hebben beleefd. We kunnen er in dergelijke 

gesprekken achter komen wat strikt persoonlijk is en wat behoort tot de procedures 

van de Game. Die procedures blijken bij #1 Hollow zeer belangrijk te zijn zonder dat 

ze zich op de voorgrond dringen. De wijze waarop wij bezoekers geregisseerd worden 

blijft als het ware voor ons verborgen. Daarom, en door de impact die het spelen van 

de Game op ons heeft, lijkt het in eerste instantie vooral onze eigen rol te zijn die zo 
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bepalend is. Objectief gezien blijkt dat echter sterk tegen te vallen. Maar juist daarom 

kunnen we ons afvragen of de Game de moeite van het spelen waard was en we die 

zouden aanraden aan anderen. 

Curve. Eenzaamheid en de eenheid van de esthetische ervaring

Ook voor Curve is Gadamers algemene theorie nuttig. Het maakt het mogelijk om de 

statische subject-object-relatie achter ons te laten en de tocht door de tunnel op te 

vatten als een reis waarin als het ware kunstwerk en bezoeker tezamen bewegen. 

De gametheorie daarentegen is veel minder relevant. Voor zover er interactie bij 

Curve beleefd wordt, is dat vooral een door de bezoeker verbeelde, maar geen 

daadwerkelijke interactie. Een vorm van eenheid, van structuur, moet niet gezocht 

worden in procedures die bezoekers tot spelen brengen en die dit spelen sturen, maar 

in dat wat de esthetische ervaring activeert en leidt. De artworld-theorie kan ons hier 

helpen. Wanneer wij als bezoeker de notie hebben dat wij met Curve een kunstwerk 

binnentreden, zal dit bij ons de esthetische benadering activeren. De drempel die wij 

overgaan door ons door de smalle ingang naar binnen te wurmen, markeert tegelijk de 

overgang van de ‘natuurlijke wereld’ naar die van de esthetische ervaring. Opmerkelijk 

genoeg kan de kantiaanse esthetica ons hier behulpzaam zijn, met het concept van 

de esthetische ervaring als een vorm van zintuiglijkheid die niet geleid wordt door 

bepalende begrippen, en met het concept van de doelmatigheid zonder doel, waarin 

wij een samenhang in de stimuli ervaren zonder dat we die aan een externe notie, als 

een specifiek begrip of functie kunnen verbinden. Maar anders dan bij de esthetica 

van Kant zelf, waar fysieke afstand ten opzichte van het object een belangrijke rol 

speelt, gaat het nu om belevingen die worden opgeroepen in het kunstwerk. En waar 

bij Kant er een relatie met (de voorstelling van) het object blijft, is dat niet het geval bij 

immersiviteit; daar vallen uiterlijke en innerlijke ervaring veel meer samen. Anders 

gezegd: we ervaren onze eigen belevenis als doelmatig, niet het esthetisch object.240 

Het feit dat wij bij Curve die belevenis als hoogstpersoonlijk, ja zelfs als ‘eenzaam’ 

ervaren, staat echter niet haaks op het feit dat er sprake is van een geregisseerde 

beleving, maar wordt er (voor een belangrijk deel) juist door veroorzaakt. Het is een 

beleving die zowel persoonlijk als cultureel bemiddeld (door geïnstitutionaliseerde 

opvattingen die wij over kunst hebben) als wel degelijk ook geregisseerd is. Precies in 

dit speelvlak van deze drie elementen kan het kunstwerk besproken worden.241 

240 Het gaat buiten het bestek van mijn boek om er een extra hoofdstuk aan te wijden, maar door 
middel van deze voetnoot wil ik toch op het volgende wijzen. Het feit dat in de immersie de beleving 
en niet het object als doelmatig ervaren wordt, heeft ook consequenties voor Kants idee dat de 
esthetische ervaring een ervaring (zij het zonder bewijs) is dat de (externe) werkelijkheid en de 
(innerlijke) subjectiviteit met elkaar verbonden zijn. (Of zoals Kant het jaren voor zijn Derde Kritiek, 
in 1771 noteerde: „Die schöne Dinge zeigen an, daß der Mensch in die Welt passe.“ (Kant: Refl. 1820a, 
Akademie-Ausgabe Bd. XVI, p. 127)) Kant legde de nadruk op de natuurschoonheid, het niet door 
mensenhanden gemaakte, omdat daar de ervaring alsof onze kenvermogens overeenstemmen met een 
wereld buiten ons, het meest significant is. In de immersiviteit van Curve ervaren we niet zozeer een 
buitenwereld als doelmatig, maar het verhaal dat we van onze eigen belevenis maken. 

241 Wellicht is de volgende beeldspraak verhelderend: Een beschrijving zonder de strikt persoonlijke, fysiek 
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Kritische nabijheid: het zoeken naar momenten van bemiddeling

In beide theatergebeurtenissen zijn er dus momenten die werkelijk van mij 

persoonlijk afhankelijk zijn, omdat ze door mij en niet door andere bezoekers 

tot stand worden gebracht. Tegelijkertijd lijken de belevingen, precies door de 

manier waarop zij geënsceneerd zijn, vaak veel persoonlijker en unieker dan ze is 

werkelijkheid zijn. 

Mogelijkheden van esthetische beoordeling van belevingstheater liggen naar ik 

meen in op wat op een oxymoron lijkt: kritische nabijheid. Met ‘kritische nabijheid’ 

doel ik op de nadering van ‘binnen’ en ‘buiten’, van de belevenis zelf en de theatrale 

enscenering die deze belevenis mogelijk maakt, maar niet het samenvallen van de twee. 

Tiravanija’s roep ‘you are the art’ lijkt voor dit belevingstheater bij uitstek op te gaan.242 

Maar dat berust wel op een misverstand. In de sterke interactie lijkt het spel geheel 

mijn spel en in de sterke immersie lijkt er geen enkel onderscheid tussen oorzaak 

en effect, tussen buiten en binnen. Of ik in een museum rijst eet met anderen en de 

meest hartelijke gesprekken heb, of ik antwoord geef op Carines meest persoonlijke 

vragen, of ik de intimiteit van wanden en handen in een witte tunnel ervaar, ik ben in 

al die gevallen ook een kunstwerk en enscenering binnengegaan, iets dat tegelijk door 

mij tot stand gebracht moet worden en buiten mij om bestaat. 

Dit onderzoek naar twee theaterbelevingen is uiteraard niet voldoende om als voorstel 

beschouwd te mogen worden voor de beoordeling van alle soorten belevingstheater. 

En het bewijst evenmin dat over alle belevingstheater mededeelbare oordelen te geven 

zijn. Het wil wel de aandacht vestigen op wat ik noem ‘op het eerst oog verborgen 

structuren’ in de persoonlijke theaterbeleving, op dat wat met ons speelt, zonder dat 

wij dat altijd meteen doorhebben. Dat die structuren niet zichtbaar zijn, dat wij ons 

niet geregisseerd voelen, is precies de kracht van veel theaterbelevingen. Het draait 

om mij, de bezoeker, niet om de theaterkunstenaars (de acteurs, schrijver, regisseur, 

etc.). Terwijl in de voorstellingscultuur er altijd in eerste instantie het bewustzijn 

van sociale en fysieke afstand is, en de ervaring van de constructie, het model, dat 

onze zintuiglijkheid organiseert (waarna de makers ‘vervolgens’ die afstand kunnen 

overbruggen door ons mee te nemen in ‘hun’ wereld) vertrekt menig (theater-)

beleving vanuit de ervaring van een onmiddellijk erin staan. Toch is er een esthetisch 

oordeel mogelijk dat die ervaring van nabijheid en onmiddellijkheid centraal stelt, om 

vandaaruit afstand te nemen en te zoeken naar welke middelen die ervaring mede 

mogelijk hebben gemaakt. Het kritisch oordeel maakt daarmee een andere figuur 

dan die bij voorstellingen. Voor een deel volgt het een omgekeerde weg. Maar veel 

betekenisvolle maar ‘taalloze’ (enkel in metaforen te benaderen) ervaringen, zou als een beschrijving 
zijn van een toneelspel zonder de levende acteurs erin te benoemen. Maar een beschrijving die uit 
louter dit (be-)leven zou bestaan, is als een beschrijving van het spel der acteurs zonder oog voor de 
werking van de enscenering. 

242 Zie hoofdstuk I, p. 36. 
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van de bestanddelen (zoals reflectie op het gevoel, de reconstructie van de uiterlijke 

en innerlijke gebeurtenissen, het ervaren van de praktische en begripsmatige 

onbepaaldheid van het gebeuren) van het kritisch proces van oordeelsvorming blijft 

gelijk. Het is als verschillende routes die men door dezelfde stad kan lopen. 

In de aandacht voor èn het ervaren van onmiddellijkheid en dat van de 

middelen die daaraan bijdroegen, kan de nieuwe figuur van het esthetisch oordelen 

ook een bijdrage leveren aan het kritisch verhouden ten opzichte van de ideologie van 

‘unieke en authentieke belevingen’ die in de belevingsmaatschappij zo gewild lijken.243 

Maar bovenal wil dit hoofdstuk een bijdrage leveren aan een verdere ontwikkeling van 

een dramaturgie en esthetica van belevingstheater, vanuit de gedachte dat het kritisch 

discours over belevingstheater noodzakelijk is. 

243 Door te wijzen op het unieke of persoonlijke karakter van theaterbelevingen, ontstaat het risico dat 
de kritiek zijn argumentatieve kracht opgeeft. Een risico dat, zoals we in Hoofdstuk IV zagen, sowieso 
aan belevenissen en de belevingscultuur kleeft. Het uit zich in de opvatting dat je het zelf beleefd moet 
hebben om mee te kunnen praten. 
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HOOFDSTUK VII 
THEATERFESTIVALS ALS NIEUWE PLAATSEN  

VAN KRITISCHE ONTMOETING?

I FESTIVALS ALS PODIA VAN BELEVING. EEN VERSCHEIDENHEID 
 AAN POSITIES

Een verwarrende bijeenkomst. Tussen theater en therapie

Op hetzelfde theaterfestival als waarop ik Curve beleefde, bezocht ik een jaar later de 

performance De Therapie van Julie Cafmeyer. In een voormalig schoolgebouw te  

’s-Hertogenbosch, in de namiddag van 7 augustus 2016, maakte ik een merkwaardige 

gebeurtenis mee. Een voorval dat nog geen minuut duurde en dat vragen opriep die 

nu, een paar jaar later, nog altijd niet beantwoord zijn. Die ook niet meer beantwoord 

kunnen worden. Mede daarom waarschijnlijk bleef het door mijn hoofd spoken 

tijdens het schrijven van deze tekst. Want in dit hoofdstuk zullen veel vragen voor het 

voetlicht verschijnen die geen eenduidige antwoorden vinden. Omdat alle partijen, 

festivalorganisaties, recensenten, makers, bezoekers en theoretici, zoekend zijn in 

een overgangsgebied tussen land en zee, tussen oude waarden en nieuwe praktijken, 

tussen nieuwe gegevens en oude gewoontes, en de ogenschijnlijk eenvoudige vraag 

‘waarom zijn wij bijeen’ een veelvoud aan stemmen laat klinken. 

In een vrijwel leeg klaslokaal staan stoelen in een kring opgesteld. Een vrouw gaat als eerste 

zitten, met haar gezicht naar de ingang toe. De mensen die het lokaal zijn binnengekomen, 

zo een twintig in getal, kiezen eveneens een stoel uit. Als iedereen zit, draait de vrouw die als 

eerste plaatsnam een wekker op en begint op zachte, ernstige toon te spreken: “Dit is geen 

voorstelling, maar een gesprek. Niemand is toeschouwer, iedereen is deelnemer.” De rest van de 

aanwezigen zwijgt, maar een enkeling knikt, als teken dat hij het begrepen heeft of instemt met 

de voorgestelde gang van zaken. Julie Cafmeyer heet deze vrouw, die het gesprek heeft geopend 

en, zo doet de wekker althans vermoeden, zal waken over de duur ervan. Ze vertelt kort en 

op licht ironische wijze iets over haar mislukte liefdesaffaires. Een verhaal waar het dilemma 

tussen het verlangen naar (langdurige) trouw en (tijdelijk) avontuur uit op te maken valt. Ze 

vraagt de bezoekers, ‘omdat jullie allemaal ervaringsdeskundigen zijn’, om advies over de 

liefde. Kennen wij die worsteling ook? 

Hortend en stotend komt het gesprek op gang, korte zinnen afgewisseld met langere pauzes 

waarin wat voetgeschuifel en het getik van het klokje te horen is dat op een klein uur is gezet. 

Tegenover mij zitten twee mensen lange tijd met de armen over elkaar. Verschillende bezoekers 

geven wat goede raad. Veel daarvan heeft een tamelijk open en voorspelbaar karakter en komt 

in de buurt van een hedendaags authenticteits-denken. ‘Je moet doen wat goed voelt.’ ‘Je moet 

dicht bij jezelf blijven.’ Dat soort adviezen. Cafmeyer poogt die wenken te problematiseren. Ze 
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weet niet altijd wat goed voelt, stelt ze, en ze heeft geen idee heeft wat dat is: jezelf zijn. Maar 

de bezoekers, die overwegend decennia ouder zijn dan Cafmeyer stellen haar gerust: die kennis 

komt wel met de jaren. Doordat mensen vooral raad geven, die bovendien van vrij algemene 

aard is, blijft het gesprek voor de deelnemers veilig en op afstand, hoezeer Julie ook poogt om 

met allerlei vragen de mensen er meer persoonlijk bij te betrekken.

En dan, juist wanneer Cafmeyer de bijeenkomst wil afsluiten, gebeurt het. Een vrouw vraagt 

haar belangstellend: En, heb je iets aan onze adviezen gehad? Ik schrik op. Ook Julie lijkt door 

die vraag overrompeld. Ze schudt zwijgend haar hoofd. Een man doorbreekt de stilte: welk 

advies zal je ter harte nemen? Daar gaat het niet om, zegt Julie zacht, nog altijd schuddend met 

haar hoofd. De vrouw deinst licht naar achteren en vraagt op felle toon: Waarom gaat het daar 

niet om? Het is wel zo eerlijk dat je wel zegt waar je wat aan gehad hebt. Een langere stilte nu, 

die doorbroken wordt als een andere man overeind komt en ostentatief, met het nodige lawaai 

het klaslokaal verlaat. De vrouw maakt onderwijl verongelijkte gebaren, dan verlaat ook zij, 

samen met nog iemand, de ruimte. De rest volgt, enkele tellen later, zwijgend. Alleen Julie en ik 

blijven over. 

Enkele weken eerder had Sander Janssens de performance in de Brakke Grond 

meegemaakt, en er op 18 juni 2016 in een recensie voor Het Parool over geschreven: 

“Is De therapie theater? (…) De therapie is een gedurfd experiment waarbij het 

steeds de vraag is in hoeverre we Cafmeyer voor waar kunnen nemen.” 244

En nog eerder werd de performance in De Theaterkrant besproken door Marijn Lems 

(2015): 

“De therapie–sessie 2 onderscheidt zich echter van groepstherapie vanwege 

de onontkoombare theatrale context [mijn cursivering, FM] waarbinnen het geheel 

zich afspeelt. (…) Zo gaat de voorstelling niet alleen over onze ideeën over de 

liefde, maar evenzeer over openheid en oprechtheid. (…) Door alle theatraliteit 

rigoureus te schrappen (…) weet ze feit en fictie op een veel onvoorspelbaardere en 

spannendere manier te mengen.” 245

Zo ken ik ook het werk van Cafmeyer. Al tijdens haar studie aan de Regie opleiding 

van Maastricht maakte zij performances waarin een verfijnd spel met werkelijkheid 

en enscenering werd gespeeld. Een spel dat, als ieder spel, wel als zodanig herkend 

moet worden. De ervaring dat er sprake is van een ‘onontkoombare theatrale context’ 

berust uiteindelijk op het herkennen van speciale codes. Eén van die codes is, dat als 

een theatraal performer op scène zegt ‘ik heb een probleem’, hij dat niet voor zichzelf 

doet maar voor een publiek. Het is een verborgen invitatie tot deelname aan een 

experiment, een spel. Maar hier in ’s Hertogenbosch leek een deel van het publiek 

244 Sander Janssens Over toneel. https://sanderjanssens.nl/ Waardering: drie sterren. 
245 Marijn Lems De Theaterkrant november 2015, www.theaterkrant.nl/recensie/de-therapie-sessie-2/julie-

cafmeyer-steve-aernouts. Gezien op 24 november 2015 in Groningen, beoordeeld met vier sterren.
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daar niet in mee te gaan. Alsof ze niet zagen dat het theater was. Of alsof ze niet mee 

wilden gaan in het gelaagde spel van werkelijkheid en enscenering. 

Julie en ik staan samen in het lege lokaal. We zoeken naar duidingen van de 

verwarrende gebeurtenis die net heeft plaatsgevonden. Ze ervoer het publiek van 

begin af aan als ‘ongeïnteresseerd’. ‘In De Brakke Grond ging het zoveel beter,’ zegt ze, 

en ze oppert dat het kan liggen aan het feit dat het nu vooral om een festivalpubliek 

ging. Een publiek dat zou bestaan uit mensen die samenkomen voor gezelligheid en 

ongecompliceerd theater. Ze had in ieder geval de indruk dat de bezoekers vonden dat 

het vooral leuk moest zijn, gemakkelijk. Ik zeg haar dat ik niet geloof dat de mensen 

die hier bijeengekomen waren iets gemakkelijks wilden, maar dat zij zochten naar wat 

hun rol in het geheel was en dat zij het eerder ‘te serieus’ namen. Dat het leek dat een 

aantal van hen echt niet doorhad dat er een theatraal spel beoogd werd. ‘Het is hier 

geen schouwburg,’ zeg ik, ‘waar zoiets wel meteen duidelijk is’. 

Ik houd het kort omdat ik beneden nog met wat deelnemers wil napraten. Maar 

als ik hooguit twee minuten later beneden ben, blijkt de binnenplaats, die als een 

soort foyer dient, vrijwel verlaten. Een man staat werkloos achter de bar. Er zijn geen 

bezoekers meer met wie ik mijn indrukken en vragen delen kan. 

Ambivalente plaatsen? Tussen reuring en reflectie

Zowel Julie als ik gingen ervan uit dat het theaterfestival waar wij waren een 

ander soort plaats is dan een schouwburg of een theater als De Brakke Grond, en 

dat hier de oorzaak van de verwarrende gebeurtenis gezocht moest worden. Ik 

weet de verwarring aan het feit dat het festival zich veel minder dan een regulier 

theaterpodium als een art world opstelt die bezoekers helpt in de juiste omgangs- en 

waarnemingswijze. Julie zocht de verklaring in het feit dat een festival een ander, 

minder kritisch publiek aantrekt dan de traditionele theaters. Hoe vluchtig onze eerste 

duidingen ook, ze zouden model kunnen staan voor twee verschillende opvattingen 

over theaterfestivals. En voor beide opvattingen is enige grond. 

Een andere art world. Festivals als belevingspodia

Veel hedendaagse festivals lijken inderdaad andere podia dan de traditionele 

instituties en het ligt voor de hand om daarmee ook aan te nemen dat theater er 

op andere wijze wordt waargenomen en dat er anders mee wordt omgegaan. In 

eerdere hoofdstukken beschreef ik hoe bemiddelende kunstinstituties de sterke 

neiging hebben om alle kunstuitingen in een bepaald type van waarneming en 

omgang te voegen. In de voorstellingscultuur speelden de podia een belangrijke 

rol in de bevordering en bewaking van de kernwaarden van openbaarheid, de twee 

voor het theater relevante idealen van autonomie (de sociale autonomie en die van 
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de enscenering) en de kritische dimensie. En een deel van die idealen werd bijna 

tastbaar in de zalen zelf. Het instituut moedigde de mogelijkheid van uitwisseling 

van indrukken en oordelen aan doordat het publiek op hetzelfde moment zoveel 

mogelijk hetzelfde zag, de sfeer van algemeen belang door de ernstige architectuur, 

de portretten van grote theatermakers in de gangen, de nette kledij van het 

theaterpersoneel, de concentratie van de toeschouwers op hetgeen zich op het 

podium afspeelt door goede zichtlijnen en optimale akoestiek, - al hetgeen Abbing 

‘de cultuur van deftigheid’ zou noemen.246 Het moedigde de sociale autonomie aan 

door zijn afzondering ten opzichte van de buitenwereld, door het centraal stellen van 

kunst, waardoor de bezoeker mocht verwachten dat wat voor hem verscheen niet de 

werkelijkheid was maar iets dat om een specifieke benadering vroeg. En dankzij de 

scheiding tussen podium en publiek en tussen theaterruimte en foyer, dankzij het 

personeel dat waakte over het juiste gedrag en dat onzichtbaar bleef gedurende de 

voorstelling, werd de autonomie van de enscenering aangemoedigd. Met strenge en 

vaste indelingen in tijd en ruimte, met subtiele tekens, impliciete invitaties en kleine 

correcties, werd het soort omgang en waarneming gestimuleerd dat tot een kritische 

ontmoeting tussen de theaterperformance en het publiek moest leiden. 

In veel ‘traditionele zalen’ is die praktijk van de voorstellingscultuur nog altijd 

de norm, maar deze verliest ook aan vanzelfsprekendheid.247 We zagen in hoofdstuk 

V hoe bemiddelende instituties om aansluiting te vinden met de belevingscultuur 

naar manieren zoeken om het publiek meer persoonlijk te benaderen en meer 

vrijheid te geven zelf zijn eigen rollen te bepalen. Steeds vaker worden podia 

ontmoetingsplaatsen waar kunst en andere activiteiten gezamenlijk verschijnen, waar 

kunst dichtbij de bezoeker lijkt en waar een centrale regulering van waarneming en 

gedrag door het instituut zoveel mogelijk beperkt wordt. Die combinatie van nabijheid 

en onmiddellijkheid die in de beleving zo belangrijk is en die ons vaak de ervaring 

van een spontaan en persoonlijk mee-maken biedt, is iets wat we sterk terugzien bij 

het soort theaterfestivals dat min of meer tegelijk met de algehele belevingscultuur 

opkomt. Festivals die ook wel events worden genoemd, podia waar veel en zeer divers 

aanbod is, waar je als bezoeker zelf doorheen beweegt en zelf je eigen keuzen maakt.248 

Als hedendaagse theaterfestivals ‘belevingspodia’ genoemd kunnen worden, is 

dat niet omdat ze vooral belevingstheater programmeren, maar omdat ze iets doen 

wat ingrijpender is: een algehele omgangs- en waarnemingswijze aanmoedigen die 

246 Abbing, H. (2009). Zie ook noot 107, Hoofdstuk V, p. 86.
247 Dat het publieksgedrag van de stille concentratie op kunst niet langer vanzelfsprekend is, zagen we 

al in het onderzoek van John Richardson naar het gedrag van teenagers in de zaal. (Hoofdstuk V). 
Zoals het misschien ook wel blijkt uit de website van Rai theater, www.rai.nl /theater/ informatie/
veelgestelde-vragen. Onder de veel gestelde vragen zijn die naar het telefoongebruik en eten & drinken 
tijdens de voorstelling. 

248 Dit soort festivals, dat rond de 1990’s opkomt en in grote delen van de wereld een ware hausse beleeft, 
wordt ook events genoemd om het te onderscheiden van eerdere verschijningsvormen. Voor een kleine 
geschiedenis van festivals en de opkomst van festivals als event, zie Bijlage 3. 
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kenmerkend is voor onze relatief nieuwe cultuur. Het festival zelf is dan de belevenis, 

en daarmee, kenmerkend voor belevingen, ook een gebeuren waar deelnemers een 

grote verscheidenheid aan posities kunnen innemen.249 Het onderscheid tussen wat 

kunst en niet-kunst is, zou op festivals weleens veel minder scherp gegeven kunnen 

zijn. 

Een ander soort publiek. Op zoek naar reuring

Ook de vlugge duiding die Cafmeyer aan het verwarrende voorval gaf, namelijk dat 

een festivalpubliek zich, meer dan het reguliere theaterpubliek, kenmerkt door een 

oppervlakkige omgang met theater, kent enige grond. Het past in ieder geval binnen 

het soort kritiek waarmee het snelgroeiende fenomeen van de events vaker te maken 

krijgt. Deze ‘nieuwe podia’ zouden door het brede en vaak ook breed toegankelijke 

aanbod vooral een publiek aantrekken dat zich wil onderdompelen in die veelvoud 

van niet al te complexe prikkels. 

Volgens de critici zijn de events op te vatten als formats die goed passen bij de 

experience economy (waar de theatrale enscenering van persoonlijke belevingen 

succesvol in de markt wordt gezet) en die naadloos aansluiten bij de attention economy 

(want dagenlang veel theatraal vertoon dicht bij elkaar kan veel media- aandacht, 

sponsors en bezoekers aantrekken).250 Een voorbeeld van een dergelijk algemene 

kritiek geeft het rapport De Cultuurverkenning van juni 2014, dat in opdracht van de 

Raad voor Cultuur geschreven is. Onder het kopje ‘De belevenismaatschappij’ wordt 

gesteld:

“Het verlangen naar onderdompeling, naar intense ervaringen, naar ‘sfeer’ en 

reuring neemt toe. (…) Bij de podiumkunsten, mediakunsten, film stijgt het bezoek 

aan festivals. Van blockbusters als Lowlands, Oerol of de Parade tot de meer intieme 

festivals als de Nederlandse dansdagen, IDFA, het Zeeland Nazomerfestival of het 

Utrechtse Festival Oude Muziek. (…) Beleveniscultuur, festivalisering, funshoppen: we 

willen alles, meteen en overal.” (p. 33)

Ambivalentie

De snelle duidingen van Cafmeyer en mij zijn misschien wel het soort opvattingen 

van hedendaagse landbewoners. Theaterliefhebbers die begrijpen dat je niet om 

de naderende zee heen kunt, maar die de nieuwe biotoop ook, vergeleken met het 

oude land, als een mindere plaats zien. We hebben er kritiek op, maar komen er 

249 Zie hoofdstuk III, p. 101 e.v.
250 De Duitse socioloog Walter Siebel schrijft het bondig: „Ein Gaukler jeden Tag des Jahres auf einem 

Marktplatz, erregt weinig Aufsehen, aber 365 Jongleure an einem Nachtmittag auf dem Marktplatz sind 
ein Medienereignis.“ Geciteerd uit: Hoffmann, H. (2004) Festivalisierung der Planung: Großprojekte statt 
Plannung? p. 7
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ook geregeld om theater te maken en te ervaren. En eenzelfde soort, laat ik zeggen 

ambivalente houding is ook terug te vinden in cultuurnota’s van de afgelopen jaren. Het 

rapport van juni 2014 bevat niet alleen kritiek op ‘festivalisering’; het bepleit ook meer 

middelen voor dergelijke podia omdat de “nieuwe presentatievormen bij festivals 

illustreren dat er andere wegen zijn om publiek te blijven boeien en binden, soms ook 

aan traditionele kunstuitingen.” (p. 36) 

En vijf jaar later, in 2019 houdt een nieuw rapport voor Raad voor Cultuur (met 

de sprekende titel Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur) een ondubbelzinnig pleidooi om 

meerdere theaterfestivals op te nemen in de zogeheten ‘basis infrastructuur’ (BIS) voor 

cultuur. Waarmee die festivals erkend worden als instellingen die belangrijke, voor 

het theaterbestel essentiële functies vervullen.251 Ook de opstellers van dit rapport 

schrijven aan de festivals kenmerken toe die critici ervan eerder benoemden. Zoals 

de grote concentratie aan activiteiten die ‘attentiewaarde’ genereert, en dat het vaak 

breed toegankelijke ‘publiekstrekkers’ zijn. 252 Maar er zijn ook andere observaties, 

zoals deze:

“In de podiumkunsten (…) fungeren festivals vaak als belangrijke platforms voor 

debat en reflectie en voor talent- en genreontwikkeling.” (pp. 36-37)

Kan het zijn dat de ambivalentie over festivals een tweeslachtigheid is die in de 

festivals aanwezig is? Is het mogelijk dat theaterfestivals tegelijk aantrekkelijke podia 

van beleving èn van kritische ervaringen zijn? Kunnen het zowel plekken zijn van 

onderdompeling en reuring, als podia van reflectie en openbaar debat? Zijn zij bij 

uitstek instituties waar veel bijeenkomt dat niet altijd goed te duiden is, precies omdat 

de vertrouwde afstand en bemiddeling geringer is geworden? 

Een dramaturgische blik op drie festivals

In dit hoofdstuk wil ik festivals die als events te boek staan op vergelijkbare wijze 

onderzoeken als ik eerder bij theatrale belevingen deed. Net zoals theatrale 

belevingen op een wezenlijk andere vorm van waarneming en gedrag berusten 

dan theatervoorstellingen, maar daarmee niet per se alle kernwaarden van de 

voorstellingscultuur negeren, zo zouden de festivalevents werkelijk andere art 

worlds dan de traditionele theaterzalen kunnen zijn, en toch ook dezelfde ‘essentiële 

functies’ kunnen vervullen. En net zoals er bij theaterbelevingen (hoewel er een 

duidelijk andere verhouding is tussen ‘centrale regie’ en de ‘bewegingsruimte van de 

251 Adviesrapport van de Raad voor Cultuur 2021-2024, Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur. “Tevens vindt de 
raad het belangrijk om de ruimte voor festivals in de BIS uit te breiden, ook met nieuwe disciplines en 
genres.”(p. 83).

252 “Daarbij dragen ze [de festivals, FM] door hun aard – een meestal hoge concentratie aan activiteiten 
in een relatief kort tijdsbestek, zichtbaar in stad of regio – in flinke mate bij aan het opbouwen van 
publiek voor de gepresenteerde kunstenaars.” (p. 37) En: “Festivals trekken een breed publiek en bieden 
een bijzondere, toegankelijke en gezamenlijk gedeelde cultuurervaring aan grote groepen mensen.” 
(p. 83)
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bezoeker’ dan bij theatervoorstellingen) er wel degelijk kritische momenten mogelijk 

zijn, zo zou dit misschien ook voor festivals kunnen gelden. Dat het plaatsen zijn van 

meemakende fun èn van mededeelbare kritiek, van reuring èn reflectie. 

Ik heb ervoor gekozen om niet te doen wat wellicht het meest voor de hand 

ligt: individuele bezoekers bevragen naar hun kritische ervaringen en de mate 

waarin zij die hebben uitgewisseld.253 Ik wil niet zozeer weten of festivalbezoekers 

kritische ervaringen kunnen hebben en kunnen delen; dat kunnen ze namelijk, 

zoals bijvoorbeeld blijkt uit de recensies van festivalvoorstellingen die door 

theaterprofessionals geschreven zijn. Ook zij zijn immers bezoekers. Ik wil weten of 

de wijze waarop een festival de ontmoeting tussen performers en publiek organiseert, 

bijdraagt aan de kritische dimensie van theater. En nagaan wat er gebeurt wanneer die 

bijdrage niet door het festival geleverd wordt. Zijn er dan andere actoren en factoren 

die de kritische omgang met theater kunnen aanmoedigen? Bezoekers zelf wellicht, of 

de theatermakers? Of iets anders, dat op het eerste oog nauwelijks zichtbaar is, maar 

onze blik wel doet veranderen? 

Net als bij een schouwburg kunnen we op een theaterfestival waarnemen wat er wat 

dit betreft gebeurt. Hoe de ruimte is georganiseerd, waar de bezoekers en waar de 

performances verschijnen, hoe de tijd wordt ingedeeld, en waar mensen vrije keuzen 

hebben en waar zij geregisseerd worden. Het is een vorm van waarnemen die hoort 

bij een dramaturgische blik. Een blik die, als iedere blik, niet blanco is, maar vergelijkt 

met wat het kent. Een blik die evenmin geheel open is. Want er wordt een leidende 

vraag gesteld: werkt wat ik waarneem? Zien wij dat de kernwaarden van het land in de 

relatief nieuwe biotoop nog op de een of andere manier nagestreefd worden? Worden 

publiek en performances op een dusdanige wijze samengebracht dat dit mogelijk is? 

En zien we dat er, ook als er een zee van activiteiten en omgangsvormen mogelijk 

is, toch kritische ontmoetingen kunnen bestaan? Zien we misschien zelfs nieuwe 

vormen van bemiddeling opkomen die, hoe ogenschijnlijk teruggetrokken ook, wel 

degelijk kritische ervaringen mogelijk maken? 

De dramaturgische blik richt zich zoveel mogelijk op dat wat ter plaatse 

waarneembaar is. Eenvoudig gesteld: het gaat er in dit hoofdstuk niet om of een 

festival door een biermerk gesponsord wordt, en zelfs niet of het dit merk door middel 

van bijvoorbeeld spandoeken of barretjes promoot, tenzij dit de directe waarneming 

van de theaterperformances beïnvloedt. Het gaat er hier niet om of een festival 

bijdraagt aan de imagoverbetering van een bepaald stadsdeel en of dat onderdeel is 

253 De vraag is bijvoorbeeld waarmee die data vergeleken moeten worden. Met dezelfde voorstelling maar 
dan in een theaterzaal? En met dezelfde bezoekers? Bovendien is er bij onderzoek naar de ervaringen 
van bezoekers altijd het gevaar van beïnvloeding door de interviewer of enquêteur; alleen al omdat 
men de bezoeker vraagt om stil te staan bij hetgeen deze wellicht nog helemaal niet heeft stilgestaan. 
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van de opdracht die het van subsidieverstrekkers heeft gekregen, tenzij dit tastbaar 

wordt in de wijze waarop wij het theater ervaren. De tijd en ruimte van het festival 

en de onmiddellijke ontmoeting tussen performance en publiek staan centraal. 

Hoe regisseert de festivalorganisatie de ontmoetingen tussen theater, makers en 

bezoekers? En hoe gaan de aanwezige bezoekers en makers om met die eventuele 

tekens en regie van het festival, of hoe gaan zij om met het ontbreken ervan? Zien we 

bij hen min of meer dezelfde patronen van gedrag of zien we bijvoorbeeld bij makers 

en bezoekers de neiging om gewenst gedrag aan anderen op te leggen? Kan zichtbaar 

worden waarom al die mensen en activiteiten bijeen zijn? 

De dramaturgische blik is niet louter observerend. Dramaturgen stellen tijdens het 

werk vragen aan de betrokkenen en doen research vooraf, om zo hun blik meer 

precisie en dat wat zij ervaren meer duiding te geven. Dat is hier ook gebeurd. 

Ik heb met makers op de festivals gesproken, met artistiek leiders van festivals, 

met vrijwilligers op het terrein, de recensenten die een bijzondere relatie met 

theaterfestivals hebben, ik heb gesprekken aangeknoopt met andere bezoekers. En 

uiteraard maak ik gebruik van concepten en inzichten die ik in eerdere hoofdstukken 

ontwikkeld heb of opgedaan. Maar centraal stond telkens de blik op gedrag en 

waarneming en op de organisatie van ruimte en tijd. 

Drie theaterfestivals heb ik bezocht: Over het IJ (Amsterdam) Boulevard (Den Bosch) 

en Theater aan Zee (Oostende).254 Alle drie worden door de gevestigde theaterwereld 

erkend, getuige het feit dat de performances op deze festivals in gezaghebbende 

cultuurmedia besproken worden, de festivals door cultuurfondsen worden gesteund 

en zelfs, zoals in het geval van Theater aan Zee, een prestigieuze cultuurprijs in de 

wacht kan slepen.255 Maar het zijn ook podia als events. Alleen al in die zin dat zij een 

hoge concentratie van theater-performances en de vermenging van sociale activiteiten 

en theater kennen.256 Elk festival heb ik gedurende één dag bezocht, ervan uitgaande 

dat de meeste bezoekers dat ook niet langer dan een dag deden.257 

Vijf vragen, die ieder een subhoofdstuk zullen vormen, waren gedurende drie dagen 

leidend:

• Hoe wordt het publiek over de tijd en ruimte van het festival georganiseerd? 

• Worden performances door het festival onderscheiden van andersoortige 

activiteiten En zo ja, hoe?

• Worden performances door de organisatie afgescheiden van de directe omgeving? 

En zo ja hoe?

254 Op edities van Boulevard en Over het IJ was ik al vaker geweest, maar niet in het kader van onderzoek. 
255 Zie Bijlage 3.
256 Idem.
257 Idem.
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• Wat is het gedrag van de bezoeker en makers kort voor en tijdens de 

theaterperformance?

• Wat is het gedrag van de bezoeker en makers kort na de theaterperformance?

De eerste drie vragen hebben betrekking op ‘de regie’ van bezoekers en performances 

door het festival. Zien wij de kernwaarden van openbaarheid, van autonomie en de 

kritische dimensie terug in de wijze waarop de festivals waarneming en omgang 

sturen? Of anders gezegd: maakt het theaterfestival performances voor de bezoekers 

tot plaatsen van kunst en belang, door hen speciale aandacht te geven? Antwoorden 

op deze vragen moeten iets vertellen over wat voor soort bemiddelend instituut het 

festival is.

De laatste twee vragen richten zich op de kwestie hoe die regie, of het ontbreken 

ervan, zichtbaar wordt in het gedrag van de bezoekers en makers rondom de 

performances. Nemen bezoekers en makers een deel van de regie over, ontstaan er op 

het festival nieuwe rollen, en leidt dat tot andere omgangs- en waarnemingswijzen 

dan de gekende rollen uit de voorstellingscultuur? En als er op de festivals kritische 

ontmoetingen plaatsvinden, hoe krijgen die dan vorm? Bij het bespreken van 

die laatste twee vragen zal ook stilgestaan worden bij de rol van professionele 

recensenten op theaterfestivals. Vanuit hun ‘klassieke’ positie als bemiddelaar zijn zij 

zowel bezoeker van een festival als personen die de waarnemings- en omgangswijze 

van de andere deelnemers kunnen beïnvloeden. 

II DE VERDELING VAN BEZOEKERS OVER TIJD EN RUIMTE.
 DE ORGANISATIE VAN VERSTROOIING EN DE KWESTIE 
 VAN DE OPENBAARHEID 

Een eenvoudig beeld van een schouwburgbezoek. Mensen zitten of staan in de foyer, 

ze drinken wat, en praten met mensen die hen meer of minder bekend zijn. Een 

enkeling draagt haar jas nog bij zich, maar het merendeel heeft jassen en tassen 

afgegeven bij de garderobe. Van allen die daar zijn, uitgezonderd het personeel, mag 

je verwachten dat zij zo dadelijk een voorstelling gaan bekijken en dat zij kort voor de 

aanvangstijd van de voorstelling de foyer hebben opgezocht. Dan klinkt er een signaal 

in het gebouw dat aangeeft dat de voorstelling zo dadelijk beginnen gaat. Mensen 

verlaten de foyer en zwermen enigszins uit over de lange gang, met trappen en soms 

kleine balkons, waar zij andere mensen ontmoeten die zich hier al langer ophielden. 

De deuren van de zaal gaan open. Theaterpersoneel helpt waar nodig mensen met 

het aanwijzen van de voor hen bestemde zitplaatsen. Vlak voordat de voorstelling 

beginnen gaat, sluiten de deuren en zij blijven gesloten tot het einde van de 
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voorstelling of tot de officiële pauze (en heel af en toe gaan die deuren zachtjes open 

om een verlate of verveelde bezoeker in of uit te laten). In de zaal is bijna niet meer te 

zien ‘wie bij wie hoort’; allen kijken, normaal gesproken, zwijgend dezelfde kant uit: 

de richting van het podium. Ieder is in sterke mate geïndividualiseerd in zijn rol van 

stil ervarende toeschouwer, en tegelijk onderdeel van een eenheid: het publiek. 

‘Uiteengaan’ en ‘samenkomen’ zijn evengoed bewegingen van een festivalpubliek. 

En toch verschillen die bewegingen bij de drie festivals die ik bezocht heb, ten opzichte 

van de traditionele schouwburg. Ik zie op die dagen het ‘uiteengaan’ van de bezoekers 

naar verschillende voorstellingen waarvoor men meestal gereserveerd heeft. En ik zie 

een beweging van ‘samenkomen’ naar plekken die het symbolische centrum, ‘het hart’ 

van het festival vormen. Ik begin met die laatste beweging en zal twee van die plekken 

beschrijven. 

Verzamelen en verstrooien in het festivalhart. De enscenering van informaliteit 

Het festivalhart van Over het IJ

Het festivalhart van Over het IJ, dat ik op vijftien juni 2016 bezocht, wordt gemarkeerd 

door een poort van opgestapelde containers met daarop in rode letters de naam van 

het festival. Hier staat de informatiebalie, een soort bushokje, er is een hoge rode 

hijskraan die als een landmark werkt, er zijn kraampjes voor drank en eten, er staan 

houten banken en houten kabelkatrollen die als tafeltje dienstdoen. Er hangen lange 

kabels met ouderwetse, gekleurde gloeilampjes. En er staat een tribune met grote 

kussens waarop bezoekers, zittend of liggend, naar de andere bezoekers op het terrein 

kijken. Hier zijn ook de containers waarin jonge makers kortdurende performances 

presenteren en vinden kleinere acts in de open ruimte plaats. Dit ‘hart’ is volgens 

artistiek directeur Simone Hogendijk een belangrijk element voor het festival. In het 

interview dat ik met haar had, vertelt ze dat de plek het jaar daarvoor, bij wijze van 

experiment, niet in het festival was opgenomen, waardoor bezoekers en makers

geen duidelijke plaats hadden om elkaar te ontmoeten en daarover klaagden.258 Er 

staat hier één groot gebouw: een restaurant dat Pllek heet. Het is een van de partners 

van het festival, zo vertelt Hogendijk. De website van deze onderneming schrijft over 

zichzelf: “Pllek is open minded, vrij, verrassend, warm en creatief. (…) Pllek is een 

beleving. Laat je inspireren en ervaar het magische eilandgevoel midden in de stad.” 259

Vóór het gebouw is zand opgespoten, als een soort strandje aan het IJ, en daar 

liggen mensen op grote kussens onder een bewolkte hemel. Sommigen bestuderen 

langdurig de schermpjes van hun telefoons of tablets, iemand leest een boek, iemand 

258 Het vraaggesprek met Simone Hogendijk vond plaats op 25 november 2016, in Café De Pont, op het 
NDSM-eiland van Amsterdam.

259 www.plekk.nl. Laatst bezocht januari 2017
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lijkt te slapen. Een paar kinderen bouwen aan een eenvoudig zandkasteeltje. Anderen 

zitten aan houten tafels te drinken en te praten. Het merendeel van de aanwezigen 

vormt groepjes, van zo een vier tot zes mensen. Er is geen dominante blikrichting: 

men kijkt naar groepsgenoten, naar het IJ, naar spelende kinderen, naar mensen die 

voorbijlopen.260 

 
Festivalhart Over het IJ. Een tribune en twee containers                Festivalhart Over het IJ, tegenover Pllek.

voor eten & drank.

 

Zeecontainers met theater op het festivalhart.           Nabij Pllek. (foto’s: F. Mineur)

260 Mijn observatie dat het merendeel van de bezoekers van het festival uit groepjes bestaat, werd door 
cijfers ondersteund. Uit het bezoekerssurvey van 2016 dat ik van Simone Hogendijk toegestuurd kreeg, 
blijkt dat 65% van de respondenten aangeeft met vrienden, collega’s of familie te zijn gekomen, 27% 
met partner. 8% was alleen gekomen.
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Boulevard, Festival oase.                Boulevard, Paradeplein. (foto’s: F. Mineur)

Gezeten aan een houten tafel zie ik hoe een motorbootje nadert met een stuk of 

tien jongemannen erin. Boemboem-boemboem klinkt het laag en luid uit de boxen die 

ze hebben meegebracht. Af en toe komt een enkeling overeind in een poging om 

op de muziek dansbewegingen te maken, maar geeft al snel op. Het oogt alsof het 

bootje te krap en onstabiel, of de danser zelf te beschonken is om het langer dan 

een paar seconden vol te houden. Wanneer het bootje op een meter of twintig is 

genaderd, maakt het een flauwe bocht om langzaam weer buiten zicht en bovenal 

buiten gehoorsafstand te geraken. Even heb ik gedacht dat het een ‘officiële’ theater-

performance was, een geprogrammeerd onderdeel dus van dit festival. Maar het 

gedrag oogt daarvoor te halfslachtig en met te weinig theatraal bewustzijn van de 

omgeving. Het lijkt meer iets dat je op mooie dagen ook op de grachten van steden 

als Amsterdam en Utrecht in een tamelijk constante stroom aantreft: volwassenen in 

bootjes met beats uit boxen, bermuda’s, bikini’s en bier, en gezang soms en juichende 

gebaren. Het voorval illustreert wat mij opvalt aan deze plek: de vermenging van het 

private en publieke, en de vermenging van het theatrale en alledaagse. Het tafereel 

doet mij nog iets realiseren: er hangt op de plek een soort ingetogen informaliteit die 

de jongemannen in het bootje, als zij inderdaad geen professionele performers zijn, 

tot buitenstaanders maakt. Nergens op het terrein zie je mensen met gettoblasters, 

hoor je bezoekers luidkeels zingen. Onzichtbare muren maken het toch tot een eigen 

plek, een hart dat zich opent èn sluit. 

Richard Sennett beschreef decennia eerder hoe gedrag dat voorheen uitsluitend 

in de private wereld getoond kon worden, steeds meer de publieke ruimte is gaan 

beheersen.261 Het is wat ik op dit festivalhart, in een kalme, bijna serene variant, 

ervaar. Mensen zijn op deze plek uit en tegelijk thuis. Ze zijn in een havengebied, op 

een in een festivalhart getransformeerde openbare ruimte. Maar wat hier op deze plek 

domineert, is het informele, soms zelfs intieme gedrag. En dat gebeurt in een decor. 

261 Zie hoofdstuk V p. 119 e.v.
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Het decor van een havengebied, een ministrandje, een huiskamer en professionele 

theaterperformances. Een deel is door de festivalorganisatie zorgvuldig geënsceneerd: 

de zeecontainers die overal zijn neergezet, de grote kabelkatrollen die als tafels 

fungeren, het materiaal van pallets dat overal in terug te vinden is. De esthetiek op 

deze plek, de gekleurde lampjes, het ongelakte hout, de vermenging van technologie en 

retrostijlen, lijkt met dit informele gedrag in een openbare ruimte te corresponderen. 

Het is een esthetiek die ik ook ken van andere theaterfestivals, zoals Noorderzon 

of Boulevard, en die doet denken aan een recent, door de Amerikaanse journalist 

Kyle Cahayka geïntroduceerd stijlbegrip: Airspace.262 Deze stijl wordt wereldwijd 

aangetroffen op ‘hippe plaatsen’, in cafés, op openbare werkplekken en zelfs in 

woonkamers die aan toeristen worden verhuurd. Een stijl die precies past bij een hoger 

opgeleid, geglobaliseerd, op het internet surfend publiek dat tegelijkertijd ‘huiskamers’ 

zoekt om zich thuis te voelen.263 Het biedt hoe dan ook een goede metafoor voor wat er 

op deze festivalplaats gebeurt. Het festivalhart is een plek die geen iconisch prestige 

uitstraalt en geen formeel gedrag aanmoedigt. De bezoekers worden niet opgewacht 

en begroet door in deftige kleding gestoken medewerkers, men loopt niet door gangen 

met portretten van beroemde theatermakers, men zit niet op purperrood pluche maar 

op blank hout, men drinkt in de pauze zijn wijn niet uit glazen. Men kan er samen met 

vrienden zijn, online gaan of diep in de kussens gedoken wat om zich heen kijken. 

Om verschillende redenen is dit festivalhart niet te vergelijken met een foyer, of de 

gangen en trappen die naar een theaterzaal leiden. In deze ‘openlucht lounge’ vinden 

namelijk ook allerlei activiteiten van theatrale aard plaats. Van de bezoekers die 

dit havengebied als decor gebruiken, van de jongemannen die de rivier als podium 

aanwenden, en van professionals die hun kunst vertonen. De activiteiten van die 

laatsten vinden vooral in de zeecontainers plaats. Die metalen dozen, waar slechts 

een handjevol mensen per keer in kunnen, worden die dag goed bezocht. Soms staat 

er een rijtje mensen al te wachten. Daarnaast zijn er performances in de open lucht: 

zoals een kleine straat-act van twee jonge vrouwen die, zo blijkt na enige tijd, reclame 

voor een voorstelling maken. En er is een container in dezelfde ‘rode havenstijl’ als de 

rest van het festivalhart, waarop Taartenkamer staat. De creatief opgemaakte taarten 

trekken bekijks en zo nu en dan wordt er een verkocht. 

262 De term is recentelijk geïntroduceerd door Kyle Chayka, die het opviel hoe op talloze plaatsen in de 
wereld in cafés eenzelfde soort stijl is aan te treffen: lege wanden met krijtbordjes met wat teksten erop, 
ouderwets licht van peertjes, houten vintage meubilair, roestvrijstalen koffiemachines, en een goede 
wifi-verbinding. Chayka, K.: “Same old, same old. How the hipster aesthetic is taking over the world”,  
6 augustus 2016.

263 Het ultieme voorbeeld van deze ‘authentieke onbepaaldheid’ is voor Chayka de Airbnb, die miljoenen 
plaatsen over de hele wereld aanbiedt. “But the king of AirSpace is Airbnb. (…) Its slogan is ‘you can 
belong anywhere’. AirSpace is the manifestation of a specific online community in physical space, and is 
shaped by the same elements that constitute the infrastructure of the WWW: The homogeneity of these 
spaces means that traveling between them is frictionless… (…) Changing places can be as painless as 
reloading a website.” Ibidem.
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Onder de regie van dit festivalhart ontstaan dus verschillende soorten 

toeschouwers: toeschouwers van het decor en van de bezoekers die zich erin begeven, 

toeschouwers van koopwaar in een container, en toeschouwers van de theater-

professionals die in soortgelijke stalen dozen performen. Er is geen indruk van een 

publiek, niet in de klassieke zin van publico, van openbaarheid. Ik weet niet of al die 

mensen die hierbuiten liggen of zitten straks een officiële theaterperformance gaan 

zien of zojuist hebben gezien. Ik weet niet of deze plek vooral een plek is om uit te 

rusten van recent theaterbezoek of te wachten op een volgend, of dat het zitten, 

rondkijken, praten centraal staat en dat men zich nu en dan voorneemt om, zoals ik 

een vrouw een tafeltje verderop hoorde zeggen, ‘een containertje te pikken’. En het is 

mogelijk dat hier mensen zijn die sowieso niet voor het theater komen, althans niet 

voor de performances van professionals. 

Het paradeplein van Boulevard

Het festivalhart van Boulevard is de “Parade”, het terrein rond de fraaie Sint 

Janskathedraal. Op de dag dat ik er ben, is het bewolkt maar droog.264 Een van de sites 

die het festival promoot, sprak van ‘het bruisende festivalplein aan de voet van de 

St. Jan,’ en ‘een bont palet met voorstellingen, workshops, installaties, concerten en 

kinderactiviteiten.’ Ik deel die beschrijving. Er is van alles op het plein. Vooral aan de 

randen staan houten tafeltjes en stoeltjes voor de horeca. Maar ook midden op het 

plein zijn er eetkraampjes tussen de theatertentjes, de straatacts en de kermisachtige 

attracties. En overal klinkt muziek. Tussen de verschillende tentjes en activiteiten lijkt 

geen hiërarchie te zitten en er is evenmin een route uitgezet. Je kunt rondlopen als 

langs de kraampjes van een markt en zelf besluiten waar je stilstaat en eventueel iets 

theatraals of culinairs geniet. Dit maakt dat de menigte geen specifiek ritme en geen 

specifieke blikrichting vertoont. Mensen lijken in kleine groepjes te gaan van vijf à 

zes personen.265 Sommige groepjes lopen, andere staan stil, weer andere gaan aan een 

tafel zitten om iets te drinken. En er zijn groepjes die soms even uit zicht verdwijnen, 

wanneer zij bijvoorbeeld opgaan in de menigte die een straat-act bekijkt. De eenheid 

van dit alles zit in het decor: de oude gebouwen, en de bomen die het plein omzomen. 

En in de felrode, overal aanwezige parasols met de naam en het logo van het biermerk 

Jupiler. Net als in Amsterdam is de stemming gemoedelijk en bijna ingetogen. Geen 

dreinende kinderen, geen hard geschater of geschreeuw. Theaterrecensent Robbert 

van Heuven schreef in dagblad Trouw in een recensie van het festival van 2014 over dit 

plein: 

264 Voor mijn onderzoek was ik daar op 7 augustus 2016. 
265 Cijfers uit het Evaluatierapport van Boulevard 2015 wijzen ook in deze richting: op de vraag wat de 

voornaamste reden van het bezoek aan het festival is: gaf 19% aan een dagje uit te zijn met familie en 
vrienden. Mensen die komen voor de sfeer (17%) of het theateraanbod (21%) kunnen dat natuurlijk ook 
met vrienden of familie doen. 
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“…in de regen ligt het er een beetje verloren bij. Als die uiteindelijk een beetje 

oplost, vinden mensen langzaam weer hun weg naar de tentjes met de korte 

voorstellingen en de kraampjes met paella en schnitzel met friet. Met het publiek 

komt de sfeer er weer een beetje in.” 266

De recensent, die het festival dat jaar vier sterren gaf voor de sfeer, illustreert hier hoe 

de bezoekers zelf een onderdeel zijn van de attractiewaarde. De genoeglijke sfeer trekt 

bezoekers en die maken weer die gezelligheid. De oude gebouwen omsluiten als het 

ware het podium waarop bezoekers en performers verschijnen, alles tamelijk dicht op 

elkaar. Die dichtheid in de ruimte, maar ook de banieren die in de stad hangen met de 

naam van het festival, en wellicht zelfs de plattegrond van het historisch centrum, de 

smalle straten de je een bepaalde richting insturen, maken dat dit festival het uiterlijk 

van de stad enigszins transformeert. Het is dit decor dat een zekere visuele eenheid 

biedt waarbinnen de aanwezigen veelal in groepjes verkeren. En omdat bovendien 

veel van de theaterperformances plaatsvinden in min of meer gesloten tentjes, waar 

doorgaans hooguit enkele tientallen bezoekers in kunnen, ontstaat ook daar geen 

collectief publiek. Ook op dit festivalhart is het mogelijk dat veel van de bezoekers 

niet komen voor de professionele performances, maar enkel over het plein tussen de 

kraampjes willen lopen of een tentje zoeken om iets te eten. 

Hoe dicht opeen de activiteiten ook zijn, de regie lijkt die van de verstrooiing. Door 

de veelheid van verschillende activiteiten en door het ontbreken van een vaste route 

of tijdspad, maken bezoekers hun eigen weg en ritme. Om het informele karakter te 

realiseren, moet er zo min mogelijk duidelijke sturing van het publiek zijn. Binnen een 

theatraal decor kunnen kijken en bekeken worden, passant zijn of specifiek op zoek 

naar een paella of performance. 

Verspreiden en concentreren. Op zoek naar de professionele performances 

Terwijl de beide festivalharten vooral een ontspannen en informele indruk geven, kan 

het gericht bezoeken van performances om de nodige planning en inspanning vragen. 

Zeker wanneer men op één dag meerdere ‘favoriete’ performances wil zien, vraagt 

dat om de nodige planning vooraf. Zijn zij op de dag van het bezoek nog toegankelijk, 

overlappen de voorstellingen die je zien wilt elkaar in de tijd, hoelang duren zij, wat 

is de reisafstand ertussen? Bij alle drie de festivals liggen de locaties waar theater 

te zien is, verspreid over de stad. Het maken van een efficiënt schema vraagt om 

enig gepuzzel met tijdschema’s, routebeschrijvingen, en uiteindelijk ook enige 

vertrouwdheid met het digitale reserverings- en betalingssysteem. Maar ook daarna 

vraagt het om oplettendheid. 

266 Robbert van Heuven: “Na de regen is er paella en toegankelijk theater”, Trouw, 11 augustus 2014.
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Bij Over het IJ mis ik een performance omdat ik die in het uitgestrekte havengebied 

niet meteen kon vinden. En anders dan bij de reguliere theaterpodia is er hier geen 

personeel dat op je afschiet om te vragen wat je zoekt. De vrijwilligers die rondlopen 

in het blauwe T-shirt met het festivallogo kunnen ons niet verder helpen, en voor de 

informatiebalie vlakbij de poort van opgestapelde containers staat een lange rij. ‘Heeft 

u een fiets bij u,’ wordt er gevraagd als we aan de beurt zijn. ‘Dat is wel handig, het ligt 

een eind hier vandaan. Op onze site raden we het ook aan.’ Dat klopt, constateer ik 

als ik de volgende morgen de site nog eens raadpleeg. Ik had een goed doortimmerd 

programma gemaakt, een efficiënt compromis van beschikbare voorstellingen en 

mogelijkheden binnen het tijdschema, maar het advies een fiets mee te nemen over 

het hoofd gezien. 

Op het festival Theater aan Zee dat ik op 2 augustus 2016 bezocht, is de locatie van 

één voorstelling, Oer van theatercollectief Blog, zeer slecht te vinden. Het regent die 

dag flink en in het vrijwel verlaten havengebied waar de performance moet zijn, is er 

nagenoeg niemand aan wie we de weg kunnen vragen. Uiteindelijk lopen mijn vrouw 

en ik met nog vier festivalbezoekers drie kwartier rond, vragen de weg aan enkele 

passanten, die van het hele festival nog nooit gehoord hebben, en vinden de plek 

tenslotte toch, dankzij een mobiele telefoon met navigatie van nog twee andere zoekers 

die zich bij ons aangesloten hebben.267 Vervallen loodsen, hijskranen, spoorlijnen 

vormen op zo een moment geen decor, maar een obstakel waar men zo snel mogelijk 

doorheen wil om het theater te kunnen bereiken. 

Ook bij performances die eenvoudiger te bereiken zijn, omdat men toevallig al in de 

buurt is of omdat men de route ertoe reeds kent, is alertheid geboden. Anders dan in 

reguliere theaterruimten wordt de bezoeker niet gestuurd, niet op een specifieke tijd 

naar een specifieke plaats geleid. Bezoekers moeten zelf waakzaam zijn, zien waar en 

wanneer het theater begint. 

Eerste observatie: geringe openbaarheid in dubbele verstrooiing

In de tijd en ruimten tussen de verschillende performances maken de aanwezigen op 

de festivals nergens deel uit van een theatrale openbaarheid, van een publiek geheel 

dat eerst en vooral voor het theater komt, of van een geheel dat tezamen een publiek 

feest beleeft. En het is de organisatie die hier in belangrijke mate de oorzaak van is. De 

grote hoeveelheid activiteiten zorgen ervoor dat bezoekers zich telkens verstrooien om 

performances te zoeken of iets te drinken, of misschien om het festival te verlaten. En 

waar de mensen wel samenkomen, zoals bij Plekk of het Paradeplein, zijn mensen als 

het ware thuis, verstrooien zij zich op een mentale manier in een decor dat dit gedrag 

aanmoedigt. 

267 We zouden overigens daar te laat zijn aangekomen, ware het niet dat de openluchtvoorstelling, Oer van 
de performancegroep Blog, was uitgesteld. Vanwege de stromende regen. 
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III PERFORMANCES TEMIDDEN VAN ANDERE ACTIVITEITEN. 
 DE ORGANISATIE VAN SOCIALE AUTONOMIE 

Het festival als feest, als collectie of als markt

We zijn aangekomen bij de tweede vraag: worden door het festival performances 

gescheiden van andere activiteiten? Die kwestie spreekt niet vanzelf. Want waar 

begint en eindigt een theaterperformance en waar begint en eindigt een andere 

activiteit? Wat tot het kunstwerk hoort en wat niet, wat binnen de artistieke ruimte 

valt en wat erbuiten, is geen uitgemaakte zaak.268 Soms komt een algemeen soort 

afgrenzing tot stand in grote historische bewegingen, zoals John Scott dat gewaarwerd 

in het Louvre, waar alle kunstwerken van hun ‘natuurlijke plaats’ waren afgescheiden. 

Soms gaat het om afgrenzingen die per individu en per afzonderlijke gebeurtenis 

gemaakt worden, zoals voor de ene performance of regisseur de wijze waarop een 

publiek de zaal binnenkomt een wezenlijk onderdeel van het artistieke gebeuren 

wordt, terwijl het voor een andere voorstelling juist volstrekt irrelevant lijkt. Vaak, zo 

is mijn ervaring in de theaterzalen, is het voor nagenoeg iedereen tamelijk duidelijk 

‘wat bij de voorstelling hoort en wat niet’ en is de verwarring er vooral rond de 

overgangszone.269 Codes komen voort uit een specifieke praktijk en die codes sturen op 

hun beurt waar men aandacht aan geeft en wat men niet of minder relevant vindt.270

Maar de vraag naar de afgrenzingen raakt ook de omschrijving van de festivals, 

temeer omdat het relatief nieuwe podia zijn. Moeten de drie festivals beschreven 

worden als één tijd en één plaats, als was het één grote theaterbeleving, of als een min 

of meer inwisselbare organisatievorm die een podium aan verschillende zelfstandige 

performances die ieder hun eigen tijd en ruimte innemen? Of als iets daar tussenin?271

Om scherp te krijgen hoe ik de relatie tussen de verschillende activiteiten op de 

drie festivals heb geduid, introduceer ik hier drie scenario’s. 

De dramaturgie van het feest

De vorm van het festival waarin alles een (theatrale) eenheid kent, kenmerkt zich 

door ik de dramaturgie van het feest zou willen noemen. Ik doe dat naar analogie van 

Hans-Georg Gadamer die in zijn De actualiteit van het schone (1977) de ervaring van het 

feest beschrijft als een eigen eenheid, een tijdsstructuur die losstaat van de dagelijkse 

268 Voor bijvoorbeeld mooie beschouwingen over de complexe status van de schilderijlijst zie J. Derrida 
(1987) La Vérité en Peinture.

269 Zoals bij de aanvang van een voorstelling waarin een acteur begint met een zwijgen, waar we zien dat 
sommigen uit het publiek nog met elkaar praten en anderen zich al concentreren op het podium. 

270 Zo kunnen performers spelen met de onzekerheid over de aanvang van een voorstelling door nog 
iets langer te zwijgen, wat wanneer dit in de praktijk vaker zal gebeuren door doorgewinterde 
theaterbezoekers weer tot nieuwe codes leiden zal, enzoverder. 

271 De vraag de festivals als tijds-ruimten van eenheid of verscheidenheid te beschrijven, speelde al 
voordat ik de drie festivals voor mijn onderzoek bezocht. De conceptuele driedeling is kort na mijn 
bezoek aan de drie festivals gemaakt in een poging de door mij gedane observaties beter te duiden. 
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tijd, en die daarin overeenkomt met die van de ervaring van de eigen tijd van het 

kunstwerk. Zowel voor het feest als voor het kunstwerk geldt, zo stelt hij, de ervaring 

dat alles ertoe doet, als in een (doelloze) doelmatigheid. Vanuit dit perspectief zouden 

we het festival dus moeten zien als een totaalkunstwerk.272

De dramaturgie van de collectie

De vorm van het festival waarin voorstellingen centraal staan en waarin de 

organisatiewijze enkel een middel is, typeer ik als de dramaturgie van de collectie. De 

term ‘collectie’ heb ik overgenomen van Arthur Sonnen, die in 1987 Het Theaterfestival 

oprichtte en tot 2004 artistiek directeur was.273 Sonnen, zag de festivalvorm vooral 

als een pragmatisch vehikel om op efficiënte wijze belangwekkende voorstellingen 

te tonen. Doel van Het Theaterfestival was om een verzameling te presenteren van 

de meest bijzondere voorstellingen van dat jaar en om zo het kritisch gesprek 

over theater aan te moedigen. Op dergelijke festivals gaat het erom een aantal 

voorstellingen na elkaar te kunnen zien, om deze als het ware als zelfstandige 

eenheden met elkaar in gesprek te laten komen. Alles wat tussen die voorstellingen 

aan niet voorstellingsgerichte activiteiten plaatsvindt (zoals wachten, van de ene zaal 

naar de andere lopen, iets nuttigen) is waarschijnlijk wel nodig, maar niet iets om 

aandacht aan te besteden. Zoals de wanden van een modernistisch museum er nu 

eenmaal moeten zijn om de werken aan op te hangen. 

 

De dramaturgie van de markt

Tussen deze twee uitersten is een gebied dat zich kenmerkt door wat ik de dramaturgie 

van de markt wil noemen. Festivals waarin er theateractiviteiten zijn èn andere 

activiteiten die ook belangrijk zijn en die als ‘algehele sfeer’ mede de attractiewaarde 

van het festival bepalen. Op dit soort festivals lopen sociale en artistieke activiteiten, 

meer of minder gescheiden naast en door elkaar. Beide soorten activiteiten zijn voor 

zowel de organisatie als de bezoekers belangrijk, maar beide partijen stellen ook: het 

is niet hetzelfde. Met de betiteling ‘de dramaturgie van de markt’ wil ik geenszins 

associaties met commercie oproepen. Ik wil ermee verwijzen naar beelden die wij 

vermoedelijk wel kennen van bezoeken aan een markt of braderie. Enerzijds bestaat 

een markt uit verschillende, geïsoleerde kraampjes, waarvan wij sommige wel en 

andere niet willen bezoeken. Anderzijds zal er iets zijn als een algehele atmosfeer. Het 

272 Ook in de huidige eeuw, waar festivals vooral events zijn, worden er pleidooien gehouden om 
theaterfestivals als één totale theatrale gebeurtenis te beschrijven. In hun artikel “The Festival as 
Theatrical Event” (2004) vatten de theaterwetenschappers Martin, Georgia en Wissler festivals op als 
een theatrale gebeurtenis met een eigen performatieve, ruimte-tijd dynamiek en met eigen, specifieke 
performance-publieks-relaties. “Festivals are earmarked by the separation of space, which they 
determine between the event and the everyday life of the audience, and the way it takes them though 
the ‘liminal’ phase.” (p. 102) Precies deze ‘eigen ruimte’ en ‘eigen tijd’ die een festival kent, maakt 
volgens de auteurs dat het festival zelf als theatrale gebeurtenis is op te vatten. 

273 Het interview dat ik met Arthur Sonnen over festivals had, vond op 25 november 2016 plaats te 
Amsterdam.
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rumoer, de venters die met luide stemmen of geestige teksten de aandacht trekken, 

een bezoeker die uitgebreid meloenen besnuffelt, de uitgestalde waren waarlangs 

ons oog glijdt, het decor van een binnenstad. Soms zullen we de markt bezoeken 

voor een snelle boodschap, soms dwalen we genoeglijk langs de kraampjes zonder 

iets te willen kopen, maar in veel gevallen zal het om beide gaan: om specifieke 

kraampjes en om die atmosfeer. En als dat laatste het geval is, dan zal dat aan onze 

gedragsveranderingen te merken zijn. We wandelen en we staan stil. We kijken rond 

en wij zijn gericht op één object. We zijn toeschouwer, bekekene en (onder-)handelaar. 

Hoe te onderscheiden in de veelheid. De slag om aandacht

De drie festivals laten zich goed omschrijven naar de dramaturgie van de markt. 

Als plaatsen waar het merendeel van de bezoekers voor theater èn voor de sfeer 

komt.274 Waar men rondloopt èn stilhoudt. Waar theater in een imposant visueel en 

akoestisch decor van binnensteden of haventerreinen, van bezoekers en van nog 

meer theater verschijnt. Precies zoals een markt aantrekkelijk kan zijn: met veel 

kraampjes, gezellige drukte en couleur locale. Het is een tijd-ruimte waarin er noch 

sprake is van een autonome eenheid van het festival als zodanig, noch sprake is van 

een duidelijk zichtbare autonomie van de afzonderlijke performances. Een gebied waarin 

het onderscheid tussen kunst en andere domeinen, en tussen actor en toeschouwer, 

vloeibaarder is.

Enerzijds versterken de performances en de andere activiteiten en stimuli de 

aantrekkelijkheidswaarde van het geheel, en daarmee ook die van iedere activiteit 

afzonderlijk. Veel mensen komen op een markt omdat er meerdere ‘kraampjes’ zijn, 

zelfs al kopen ze er slechts bij één. Een markt op een mooi historisch stadsplein en 

met een leuke eet- of muziektent in de buurt heeft daarbij de voorkeur. En als dat 

leidt tot een ‘gezellige drukte’ zal het voor recreatieve bezoekers nog aantrekkelijker 

worden. Kortom, de attractieve werking van het festival als markt zit hem in de 

diversiteit van prikkels die de algehele sfeer vergroten. 

Anderzijds is er vanwege het binnen een begrensde ruimte en tijd door elkaar 

verschijnen van zoveel stimuli wel degelijk concurrentie om de aandacht. Wie op 

kussens gelegen over het IJ uitkijkt, bezoekt geen theatercontainer, wie een gratis 

straat-act aanschouwt, betaalt geen entree voor een voorstelling in een tent en wie 

dat laatste wel doet zal misschien zo dadelijk weer iets minder uitgeven bij de eettent. 

Daarmee is het dus ook zaak voor de verschillende ‘kraampjes’ zich voldoende voor 

het voetlicht te brengen. 

274 De bezoekersevaluaties van Boulevard geven cijfermateriaal die deze observatie ondersteunen. In 
de evaluatie van de festivaleditie van Boulevard van 2012 geeft 50% van de respondenten aan dat de 
voornaamste reden van bezoek een ‘combinatie van het programma-aanbod en de sfeer de hoofdreden 
voor het bezoek is’. Voor 21% van de bezoekers is vooral het programma-aanbod de voornaamste reden 
van bezoek. (bron: Evaluatieverslag 2012). Het evaluatieonderzoek van 2015 meldt dat voor 26% van de 
respondenten het programma-aanbod de voornaamste reden is. 
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Theater als kunst van de enscenering draait om de organisatie van aandacht. In 

de voorstellingscultuur waren daarvoor drie duidelijk gescheiden manieren. De 

schouwburg (en soms ook het gezelschap) organiseerde de eerste aandacht door 

middel van bijvoorbeeld affiches die buiten op straat hingen, of door de markante 

architectuur van het gebouw. Was het publiek eenmaal in het gebouw, dan 

organiseerden die schouwburg en zijn personeel de aandacht door het theater letterlijk 

van de buitenwereld af te sluiten, door de zichtlijnen naar het podium te voeren en 

door een rustige omgeving te creëren. De performers op het podium stuurden de 

aandacht van de bezoeker met spots, spel, mis en scenes. Alleen die laatste vorm van 

organisatie van de aandacht werd in de regel als de kunstvorm zelf beschouwd. 

Op een festivalmarkt, als een soort microkosmos van de nieuwe getheatraliseerde 

wereld, gaat dit alles min of meer in elkaar over. Aandacht trekken en zien vast te 

houden wordt iets dat continu gebeuren moet, omdat in beginsel alles in diezelfde tijd 

en ruimte erom vraagt. De vraag is of de festivalorganisatie in haar aanbod van grote 

verscheidenheid toch een te ervaren onderscheid maakt tussen kunstperformances en 

andere activiteiten, tussen (sociaal) autonome en instrumentele theatraliteit. 

 

Het festival als organisator van sociale autonomie. Terug naar De Therapie

De drie festivalorganisaties ontkennen niet het belang van de sociale autonomie van 

theater. Zij maken zelf een onderscheid tussen kunsttheater en andere activiteiten. 

In hun brochures en op hun internetpagina’s staat het kunsttheater centraal, niet de 

wervings-acts voor specifieke performances, niet de kraampjes voor drank of gebak. 

Weliswaar is het begeleidend fotomateriaal van die publicaties erg divers (dat laat veel 

meer vermenging van allerlei soorten activiteiten zien) maar de kunstperformances 

worden van andere activiteiten onderscheiden doordat zij bijvoorbeeld een titel 

hebben, doordat de namen van de regisseurs en performers worden gemeld en er een 

kort uitleg is van de inhoud of het thema. 

Maar dat gemaakte onderscheid is vaak moeilijk ervaarbaar op het terrein zelf. 

Veel opvoeringen vinden plaats op plekken die we niet direct met theater associëren: 

op haventerreinen, op een strand, op markpleinen, loodsen of winkelcentra.275 En 

daar wordt het onderscheid tussen autonome en instrumentele theatraliteit zelden in 

ruimte en tijd gemarkeerd. Zeker rond de centra van de festivals is er veel dicht en kort 

op elkaar dat de aandacht opeist. Vrolijke straatacts, zoals je die ook in winkelstraten 

in het toeristisch hoogseizoen aantreft, en waar passanten soms even bij stilhouden, 

bewegen zich tussen creatief en ludiek opgemaakte eet- en drinktentjes, die weer pal 

naast tenten of containers staan waar theaterperformances worden gehouden. En 

275 Boulevard en Theater aan Zee programmeren een aantal performances in gekende zalen van de 
voorstellings-cultuur: een schouwburg, jeugdtheaterhuis, of cultureel centrum. Maar het overgrote deel 
van de opvoeringen, en bij het locatietheaterfestival Over het IJ logischerwijs alle opvoeringen, vindt 
‘buiten de theaters’ plaats. 
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omdat de logo’s en kleuren van ‘de kraampjes’ hetzelfde zijn, net zoals de formaten 

van die kraampjes niet veel van elkaar verschillen, krijgt het geheel een kleurrijke 

speelsheid als van een pointillistisch schilderij waarbij de ene stip niet belangrijker is 

dan de andere. Meer geïsoleerde performances vallen op hun beurt soms nauwelijks op 

in de het imposante theatrale decor dat de omgeving (de havenloodsen, hijskranen, de 

kantoorgebouwen, enz.) vormt. 

Kan het zijn dat de verwarrende gebeurtenissen rond De Therapie (2016) veroorzaakt 

werden door het feit dat de festivalorganisatie te weinig tekens gaf dat er een theatrale 

beleving beoogd werd die zich onderscheidde van de werkelijkheid om daar juist 

commentaar op te geven? Dat sommige deelnemers werkelijk hebben gedacht dat die 

jonge vrouw onze hulp nodig had en dat zij gepoogd hebben haar met goedbedoelde 

raad vooruit te helpen? Verklaart dat waarom het gesprek zo stroef, zo weinig speels 

verliep? Verklaart het de vraag van de vrouw tegen het einde van de sessie: ‘heb je iets 

aan onze adviezen gehad?’ En verklaart het haar boosheid om Cafmeyers antwoord dat 

het daar niet om ging? Als zij inderdaad bijna een uur lang hebben gepoogd om in het 

welzijn van een hen onbekende jongedame te investeren en dan te horen krijgen dat 

het daar niet om te doen was, kan ik mij die verontwaardiging wel voorstellen. 

Het is zeker niet uitgesloten dat dit aan de hand is geweest. Iemand, onopvallend 

gekleed, had zich tussen ons in gezet en tegen ons gezegd: ‘Dit is geen voorstelling, 

maar een gesprek.’ Daar, in dat klaslokaal was er weinig dat ons op het spoor kon 

brengen dat het hier om theaterkunst gaat, om iets dat zich op subtiele wijze 

onderscheidt van de werkelijkheid. We hadden voorkennis nodig gehad, zoals 

recensent Marijn Lems en ik die hadden, die beiden het werk van Cafmeyer kenden, die 

de theatrale theorie meenamen de ruimte in. Of het had het festival als bemiddelend 

instituut kunnen zijn dat ons zou helpen om de artistieke theorie te activeren.

Arthur Danto hanteerde als voorbeelden voor het belang van een art world werken 

waarvan het kunstzinnige karakter op het eerste oog niet evident is. Om Warhols 

Brilloboxen tot kunstwerken in plaats van verpakkingsmateriaal te maken, is (in 

ieder geval voor degenen die de theorie niet ‘van huis uit meenemen’) een tastbare en 

gezaghebbende representant van de art world nodig: een erkende kunstgalerie of een 

kunstmuseum. Een instituut dat als het ware boven de poort heeft geschreven: ‘hier is 

niets wat het lijkt’. Want pas dankzij die artistieke theorie veranderen die objecten van 

werkelijkheid naar commentaar op de werkelijkheid, een commentaar dat bovendien 

van algemeen belang wil zijn en daarmee een kritisch gesprek zou kunnen uitlokken. 276

276 Dat de zaak nog complexer worden kan, wil ik in het volgende hoofdstuk laten zien. Er bestaat namelijk 
ook door instituties aanvaard theater dat geen commentaar wil zijn maar direct in de werkelijkheid wil 
ingrijpen en daarmee die artistieke theorie aanvecht. In dit hoofdstuk is die kwestie niet aan de orde. 
Hier gaat het om de vraag of instituties als festivals die artistieke theorie nog kunnen activeren zonder 
daarmee hun belevingskarakter te verliezen.
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Maar theaterfestival Boulevard is toch evengoed een art world en de bezoekers aan De 

Therapie zullen toch wel geweten hebben dat zij op een van de plaatsen waren van een 

instelling die theaterperformances programmeert? En voor de ontmoeting hebben ze 

ook gewoon kaartjes gekocht, die in de gang op weg naar het klaslokaal gecontroleerd 

zijn. Zeker, maar voor de rest lijkt alles anders dan de gekende art world. Het klaslokaal 

is deel van een voormalige school waarvan de open binnenplaats door de organisatie 

de ‘festival-oase’ noemt. Een plek waar mensen iets kunnen eten en drinken, waar 

mensen geïnterviewd worden, waar bezoekers samen met makers een maaltijd kunnen 

gebruiken en informeel kunnen samenzijn.277 Ik zat daar te wachten omdat ik op de 

website gelezen had dat hier ergens, op dit adres, De Therapie zou plaatsvinden. Toen 

mijn horloge aangaf dat deze binnen enkele minuten beginnen zou, besloot ik om 

zelf de ruimte op te zoeken. In de gang die naar het lokaal voerde, stonden nog wat 

mensen. Daar in de buurt zou het wel zijn. Nog een paar mensen kwamen de gang op. 

Ik bleef een beetje achteraan staan om goed te luisteren of er alsnog ergens door de 

organisatie een teken werd gegeven, een bel, een stem, dat het theater gaat beginnen. 

Ik hoorde niets. Affiches of kopieën van recensies heb ik nergens zien hangen. 

Het festival markeerde niet, in tijd noch in plaats, dat het hier om een andersoortige 

activiteit, om een kunstactiviteit ging. Er was geen onomstotelijke theatrale context als 

je die niet als het ware zelf al mee van huis genomen had. Het zou goed kunnen dat het 

theater van Cafmeyer onzichtbaar theater was geworden.278 En dat wat een theatrale 

beleving had moeten zijn, voor een aantal bezoekers de sociale werkelijkheid bleef 

waar zij net daarvoor waren uitgekomen. 

Een dun onderscheid tussen instrumentele en autonome theatraliteit. Een vraag van 

belang?

In hoeverre een bemiddelend instituut als een festival stuurt of een performance als 

sociale autonome activiteit gezien wordt of niet, varieert van geval tot geval. Met nog 

altijd Danto in gedachte zouden we kunnen stellen dat inmiddels voor veel mensen 

de Brilloboxen bekend genoeg zijn om ook als zij in een museumshop liggen als (kopie 

van een) kunstwerk herkend te kunnen worden. En er kunnen nieuwe, ons nog geheel 

277 Deze ‘festivaloase’ vertoonde in dat jaar dezelfde informele stijl als het festival-hart van Over het IJ 
waarover ik later in dit hoofdstuk uitgebreider zal spreken. (Zie ook foto’s op pp. 200 en 201) Op de 
binnenplaats staan houten tafels en kratjes dienen als zitplaats. Er is een zandbak voor kinderen, er 
staat een bar. Als ik er rond drie uur in de middag binnenloop, tel ik zo een veertig bezoekers. Ergens 
staat een grote stoel met dikke kussens waar je je stevig in zou kunnen nestelen. Er is een Wifi-
verbinding, waar een enkeling gretig gebruik van maakt. Boven ons een weefwerk van kabels met 
gloeilampjes die midden op de dag al branden. De mensen die hier in groepjes bij elkaar zitten, praten en 
drinken wat, terwijl er muziek op de achtergrond klinkt. De site van het festival meldt onder het kopje 
ontmoeting dat hier ook de interviews en het tafelen met theatermakers plaatsvinden. Het interview met 
theatermakers door Emke Idema (die zoals diezelfde site meldt ‘als een festivalgids Boulevard onder 
een vergrootglas [zal] leggen’ is, in ieder geval op de dag van mijn bezoek, zeer informeel. Ter plekke 
moeten nog stoelen geregeld worden en wordt de geluidsinstallatie nog uitgebreid getest. Dat laatste 
blijkt al snel overbodig. Met een stuk of acht mensen zitten we in een halve kring dicht op Idema en de 
geïnterviewden. Ook de ontmoeting met makers aan tafel wordt gepresenteerd als een ontmoeting met 
een sterk informeel karakter.

278 Verwijzing naar ‘het onzichtbaar theater’ van Augusto Boal, zie hoofdstuk III, p. 98.
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onbekende werken zijn die voldoende traditionele tekens geven, zoals een vaste lijst 

of sokkel, om een artistieke theorie te activeren. Of er kunnen voldoende mensen in 

onze nabijheid zijn die ons tot die ‘blik van kunst’ aanmoedigen. Bovendien mogen 

we niet vergeten dat juist een mate van onzekerheid over of we iets als zijnde kunst 

moeten of kunnen waarnemen of niet, onderdeel kan zijn van een spannend spel en 

prikkelend debat, dat op zijn minst al vanaf de Historische Avant-garde aan de orde 

is. Het gaat er dus niet alleen om of een bemiddelend instituut de sociale autonomie 

aanmoedigt of niet, maar of het de artistieke discussie daarover stimuleert.

Ik zal nog twee voorbeelden geven van momenten waarop de festivalorganisatie 

op het terrein zelf geen duidelijk onderscheid maakt tussen theaterkunst en andere 

activiteiten. Momenten die bij mij weer net iets andere vragen en observaties 

opriepen. 

#1 Hollow in een winkelcentrum

Na enig zoeken ben ik in de buurt van #1 Hollow, die ik op het festival van Oostende 

bezoeken wil om te zien of er iets veranderd is ten opzichte van de keer dat ik het op 

een ‘traditioneel podium’ (het cultureel centrum van Neerpelt) meemaakte. Ik sta op een 

parkeerplaats van een winkelcentrum waar mensen de boodschappen van winkelwagentjes 

overladen in automobielen. Hier in de buurt van al die gehaaste mensen moet zich ergens een 

theatergebeurtenis plaatsvinden. Een affiche tussen geparkeerde auto’s, met de tekst Sea’Rena 

Shoppingcentre blijkt bij nadere bestudering geen reclame voor dit winkelcentrum te zijn, 

maar aan te geven dat hier ergens in de buurt theater is geprogrammeerd. Waarschijnlijk zit 

ik goed. Ik zie de locatie van #1 Hollow nog niet en kijk wat opvalt. Ik zie een poëtische tekst 

op de muren die de parkeerplaats omzomen. Sea’rena. Oliegladde zee bloedend rode zon... 

Hoort dit bij het festival of bij het winkelcentrum? De eerste poëtische indruk zegt immers 

niet genoeg. Ernaast hangt een andere tekst. Hoe goed eten. Als je verlekkerd bent op de 

seizoenen. Geflankeerd door een grote foto waarop twee tomaten als verrekijker dienen. Het is 

evenmin alledaags en een beetje poëtisch. Maar het logo van een supermarkt is hier zichtbaar. 

Twee jonge vrouwen vallen op. Ze spreken voorbijgangers aan met telkens dezelfde zin: gaat 

het goed met u? Om vervolgens, na een reactie nauwelijks af te wachten, de vraag te stellen: 

en met de dieren, denkt u? Het is een bekende techniek. De eerste vraag is alledaags en 

tegelijk in deze functionele omgeving van duidelijke doelen en boodschappen licht ontregelend. 

Mensen zullen geneigd zijn op die eerste vraag te reageren en letterlijk even stil te staan. Dan 

kan het gesprek en de reflectie (over het welzijn van dieren in dit geval) beginnen. Een gesprek 

waarvan niet zozeer het doel zal zijn dat er standpunten worden uitgewisseld, maar geld wordt 

overgemaakt. Vanaf enige afstand sla ik het enkele minuten gade. Veel mensen staan inderdaad 

even stil, maar lopen na luttele seconden verder. De goed gerepeteerde act wordt onder 

auspiciën van het Wereld Natuurfonds uitgevoerd, zo mag ik aannemen; op de jasjes van de 

dames prijken de letters WNF. Toch dacht ik even dat het om een performance in het kader van 
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het theaterfestival ging. Omdat de twee vrouwen zich onderscheiden. Doordat zij stilstaan op 

een terrein waar iedereen meer of minder gehaast voortbeweegt. Vier, vijf meter verderop staan 

een man en een vrouw met elkaar te praten. Ook zij vallen op omdat ze enige tijd stilstaan. 

En ik ken de man: het is Tim de Paepe die vermoedelijk napraat met een van zijn bezoekers. 

Hier is het dus. Binnen, in een nagenoeg lege winkelruimte, zitten drie mensen op een bankje 

te wachten tot zij aan de beurt zijn. Het winkeltje is waarschijnlijk failliet gegaan, denk ik. Nu 

zitten wij hier: een handjevol in theater geïnteresseerde mensen omgeven door een constante 

stroom van winkelende passanten waar affiches en jonge vrouwen vergeefs om aandacht 

vragen en een papieren blaadje vertelt dat er ook een performance plaatsvindt.

Op geen enkele wijze heeft het festival op deze plek tekens gegeven die de idee 

aanmoedigen dat het hier zou kunnen gaan om een andere vorm van theater dan 

de instrumentele theatraliteit waar deze omgeving vol van is. De beleving die ik zo 

dadelijk zal meemaken, verschilt in enscenering dusdanig van De Therapie dat ik mij 

niet kan voorstellen dat bezoekers deze als sociale werkelijkheid zullen opvatten. 

Maar staand naast het bezette bankje in de voormalige winkelruimte, wachtend op 

mijn beurt, bedenk ik hoe burgers ooit naar de op tempels gelijkende schouwburgen in 

het centrum van hun stad gingen om theaterervaringen te hebben die vrij leken van 

nut en noodzaak, een van de wereld afgezonderde wereld die juist daarom bijzonder 

was en iets over onze binnenwereld en de samenleving buiten zeggen kon. Nu zit ik 

ook binnen, maar door een winkelruit van de buitenwereld gescheiden, in de coulissen 

van het grote schouwtoneel. Er is niemand die, al is het maar vluchtig, naar binnen 

kijkt. Alsof de afzondering niets uitzonderlijks te bieden heeft. 

Infinity Box vol spiegelingen

Na tweeëneenhalve euro te hebben betaald, sta ik in de rij voor een houten hok waar een bord 

in de huisstijl van festival Boulevard de titel ‘Infinity Box’ draagt. Telkens kan er maar één 

bezoeker naar binnen, die na enkele minuten door de dezelfde deur weer naar buiten keert. Als 

ik binnen ben, zie ik een donkere, oneindige ruimte rondom mij, met rijen kleine lichtvlekjes 

en het beeld van mijn eigen gedaante vaag talloze malen herhaald. Het is een combinatie 

van spiegels, donkerte en lampjes die het optisch effect van oneindige ruimte geeft. Het is een 

bekend principe, altijd wel indrukwekkend en in dit geval zorgvuldig uitgevoerd, maar ik duid 

het meteen als een kermisattractie, een moderne lachspiegeltent. 
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Interieur ‘infinity box’.                Buitenpaneel. (foto’s: Frank Mineur)

Ik kom er enigszins teleurgesteld uit en loop verder het Paradeplein op, zoekend naar 

een kraampje waar ik zitten kan om enige aantekeningen te maken. Iets verderop 

bedenk ik dat ik vrijwel meteen heb besloten dat de box geen ‘installatie’ maar een 

‘attractie’ was. Ik moet aan een imaginaire kijker denken die de Brillo boxen van Andy 

Warhol zou zien zonder artistieke theorie. Heb ik niet te snel besloten dat de infinity 

box een eenduidig doosje was in plaats van een kunstwerk dat mijn conventies uit 

kon dagen? Heb ik mijzelf een kans ontnomen, een ervaring rijker te worden? Ik loop 

terug en zie aan de buitenzijde van een van de schotten “Studio_Add” en het adres 

van een website staan. Thuis zoek ik die site op. Studio_Add is een bureau voor visuele 

communicatie, dat onder andere interieur-, meubel- graphic- en window- design, 

maar ook scenografie verzorgt, en dat verantwoordelijk is voor de branding van Nike, 

brillenmerk Cazal, en kledingmerken Cavello en Marco Polo. Een bedrijf in de creative 

industry, van artistieke geesten die zowel kleinere kunstzinnige projecten uitvoeren 

als nauw samenwerken met de grote merken van de aandachtseconomie. En zoals 

de producten van deze merken geliefd zijn om hun artistiek design en een creatief 

team inhuren voor de branding van hun bedrijf, zo stelt het theaterfestival een doos 

van dit bureau tentoon. Alsof alles zich inderdaad spiegelt in een plat geworden vlak. 

Wanneer werkt het nog, die artistieke theorie? Meer dan vijftig jaar geleden kon het 

een doosje tot een kunstwerk maken en onze blik doen veranderen. Kon het vragen 

oproepen over werkelijkheid en kunst. Maar vandaag de dag een Nike-schoen tot 

kunstwerk verklaren, verandert dat nog iets? En als dat iets verandert, roept dat dan 

nog enig debat op?279

279 Wie op Google de woorden ‘Nike’ en ‘museum’ intypt, ziet niet alleen dat er geregeld schoenen van dit 
merk in musea zijn tentoongesteld, maar ook dat de Nikestore in Portland in vele commentaren als een 
museum wordt opgevat. In het vaker aangehaalde artikel “Welcome to the experience economy” vatten 
Pine & Gilmore de Nikestores eveneens op als expositie- en belevingsruimten waarvoor, in hun ogen 
vreemd genoeg, geen entree betaald hoeft te worden. 
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Tweede observatie: een vluchtige atmosfeer van een artistieke theorie

De drie festivals zijn podia die theaterkunst en andere activiteiten in tijd en ruimte 

dicht bijeenbrengen. Het zijn sociale ontmoetingsplekken èn art worlds. Zij selecteren, 

programmeren, presenteren performances van theaterkunst. Het merendeel van 

de bezoekers weet dit. Het komt voor de sociale sfeer en voor individuele theater-

performances. Als podia inderdaad zowel de artistieke als de sociale wereld min of 

meer gelijkelijk naast elkaar willen faciliteren als plaatsen waar veel te beleven valt en 

er dus meerdere rollen en posities mogelijk zijn, als zij minder willen bemiddelen om 

daarmee een informele omgang aan te moedigen, dan zullen zij een veel vluchtigere 

‘atmosfeer van een artistieke theorie’ oproepen, ‘goede kunst’ minder strikt van 

‘minder goede kunst’, en ‘kunst’ minder scherp van ‘andere activiteiten’ scheiden. De 

festivals geven in vergelijking met de traditionele podia eenvoudigweg minder tekens 

om verschillende soorten van activiteiten te onderscheiden. Of anders geformuleerd: 

zij willen het, meer dan bij de traditionele podia het geval is, aan de bezoekers en de 

performers overlaten waar en of deze kritische verschillen willen (laten) zien. 

Het lijkt misschien een subtiel en vooral gradueel verschil tussen de twee soorten 

podia. En het lijkt wellicht wat al te boud om te beweren dat zulke ogenschijnlijk 

geringe zaken als wel of geen gong, of wel of geen affiches en portretten, onze blik 

en rol ingrijpend kunnen veranderen. En inderdaad, het zal niet altijd neerkomen 

op één teken meer of minder. Maar als meerdere hints tegelijk afwezig zijn, kan dit 

wel degelijk een belangrijke rol spelen in onze waarnemings- en omgangswijze.280 

En juist waar theaterperformances als spelvorm dicht tegen de sociale werkelijkheid 

aanzitten, of waar zij omringd worden door een dominante instrumentele 

theatraliteit, kan de vraag naar de sociale autonomie van het gebeuren op scherp 

komen te staan. Maar ook vergeten of niet belangrijk genoeg geacht worden om te 

stellen.281 

280 Stelt u zich voor dat u Warhols Brilloboxen voor het eerst zag op een bankje in een museumzaal, of bij 
de entree op weg naar de kassa. Het is voor het activeren van de artistieke blik niet voldoende dat een 
werk in een museum staat, het gaat er ook om hoe het er staat. 

281 De ruimte uit de voorstellingscultuur heeft als het ware boven de poort staan ‘niets is wat het lijkt’ 
(‘maar alles hier is kunst’). Op de drempel van de belevingsruimte staat geschreven: ‘alles is mogelijk’ 
(‘en misschien is het soms ook kunst’). Beide opschriften kunnen ons aansporen tot een ‘verhoogde 
staat van paraatheid’. Maar er is dan in beide gevallen wel een opschrift en een overgangsmarkering 
die ons op scherp zet. 
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Theater aan Zee. De locatie van ‘Hollow’. Linkerfoto: links het affiche van TAZ, in het midden een affiche met een 

beeld van iemand die twee tomaten als verrekijker gebruikt, en een klein logo van supermarktketen Delhaize, en 

rechts een dichtregel van Marnix Verleene:“Oliegladde zee bloedend rode zon. We varen.” enz.  

De foto rechts toont meer van de dichtregel en een reclametekst voor zorgrobots: Who cares? We care!

 

Aanwijzing ‘#1 Hollow’ op shopping center. Deel van toneelbeeld van de voorstelling Oer, TAZ.

 (foto’s: F. Mineur)

IV  PERFORMANCES EN HUN ONMIDDELIJKE OMGEVING.
 DE ORGANISATIE VAN DE AUTONOMIE VAN DE ENSCENERING 

We zijn aangekomen bij de derde en laatste vraag met betrekking tot de regie van 

het bemiddelend instituut: helpt het festival met het afscheiden van de theatrale 

performance ten opzichte van ongewenste prikkels uit de nabije omgeving? Helpt 

het festival bij het afschermen van ‘omgevingsruis’? Hier komt de kwestie van de 

autonomie van de enscenering aan de orde. 

Zoals Emile Poppe (1989) stelde, speelt in de opvoeringskunsten “de afbakening van 

wat tot het spektakel behoort en wat er niet meer toe behoort een belangrijke rol. 

(p. 13) Dat geldt in zekere zin voor alle kunsten, maar theater kent als live-kunst 
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ook een groter risico van intrusie, van indringing in de semantische wereld van de 

performance.282 

Een eenvoudige manier van afbakening van wat tot het spektakel hoort en wat 

niet, is het markeren van de fysieke ruimte door middel van sterke afscheidingen. ‘Dit 

is het podium, dat is de zaal. Dit is de ruimte van het theater, dat is daarbuiten.’ Die 

afscheidingen kunnen niet alleen duidelijk maken wat de plek is waar de relevante 

tekens vandaan komen, maar ook dienen om het binnendringen van niet-relevante 

prikkels te belemmeren. Moderne schouwburgen en theaterzalen zijn in die zin op 

te vatten als gesloten ruimten. Dankzij de architectuur van deze theaters zijn, normaal 

gesproken, de enige stimuli die optreden die binnen de ruimte zelf. Intrusie zal dus 

gewoonlijk enkel vanuit het podium of de zaal kunnen ontstaan. En meestal zal dat 

vanuit de zaal ontstaan, wanneer iemand uit het publiek, doorgaans voor even, niet 

de rol van de stille toeschouwer vervult. Dat kan voor alle betrokkenen hinderlijk 

zijn, maar het zal doorgaans niet tot ‘semantische misverstanden’ leiden. Want 

omdat de enige relevante tekens, zo weten de ingevoerde aanwezigen, die tekens 

zijn die op het podium worden gegeven, zullen zij de stimuli uit de zaal niet snel 

verwarren met die van de voorstelling zelf. In de afgelopen twee eeuwen is een flink 

deel van de innovaties van theaterzalen en hun aanwezige technologie gaan zitten 

in het bevorderen van de afbakening van het spektakel. Verbetering van zichtlijnen 

en akoestiek, belichting en projecties om de blik te sturen, zijn binnen die gesloten 

ruimten ingevoerd om de autonomie van de enscenering te bevorderen. 

Het andere uiterste wordt gevormd door wat ik een open ruimte zou willen noemen. 

Zij kennen in beginsel geen vooraf gegeven afbakeningen en geen belemmering van 

intrusie.283 De afbakening ontstaat in het theaterspel zelf. Het voorbeeld uit hoofdstuk 

II van de vrouw op de markt liet zien hoe toeschouwers zelf die afbakening tussen 

scène en omgeving maken, door hun voorstellingsblik en door de wijze waarop zij zich 

ten opzichte van de scène opstellen. Zo kan bij een theater-act in een winkelstraat 

de afbakening tussen ‘podium’ en ‘zaal’ bestaan uit de enkele meters afstand die het 

groepje toeschouwers van de performers houdt.284 Omdat dit virtuele podium open is, 

mengen geregisseerde tekens zich met ongeplande stimuli, die evenzeer tot theatraal 

teken kunnen worden. En als dat laatste intens gebeurt, wordt heel de omgeving 

getheatraliseerd: de geuren van de haven, de meeuwen in de verte, het geronk van een 

282 Zo kan bij opnames een verstoring (het onverwachte geraas van een langskomend vliegtuig, iemand 
die per ongeluk een attribuut laat vallen) nog leiden tot een nieuwe ‘take’. Bij live-kunst kunnen 
de performers na een verstoring de draad weer oppakken, maar de kink in de kabel kan niet meer 
verwijderd worden. 

283 Volledig open ruimten komen vooral bij straattheater voor. Bij een locatievoorstelling op een strand 
bijvoorbeeld kan er nog wel een publiekstribune staan die tegelijk alles wat zich vóór die tribune 
begeeft tot podium en domein van de relevante tekens maakt. Of er is een tijdsmarkering die aangeeft 
dat de voorstelling beginnen gaat. 

284 Die afbakening is dan miniem, maar niet minder beslissend. Meestal houden toeschouwers van 
straatacts enkele meters afstand. Als iemand die groep verlaat en enkele passen naar voren zet, in de 
richting van ‘het podium, is hij ‘vrijwilliger’ geworden in de voorstelling.
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boot in het landschapstheater, of de argeloze voorbijganger die van de straatacteur 

een vette knipoog krijgt. Potentiële ‘indringers’ worden dan door de blik van de 

toeschouwer of het spel van actors in de voorstelling opgenomen. De intrusie is eerst 

daar waar de ‘natuurlijke orde’ alsnog wint. Zoals mogelijk wanneer een politieagent 

de straatspelers om een vergunning vraagt, of een jongetje dat door een speler 

benaderd wordt angstig begint te krijsen.

Op de festivals die ik bezocht, waren beide soorten theaterruimten aanwezig. Er 

waren echte locatievoorstellingen en straatacts. En er was veel theater dat zich wilde 

afsluiten van de directe omgeving. Opvallend veel zelfs. Ook, misschien wel juist, in 

het hart van Boulevard en Over het IJ, waar alle activiteiten dicht opeen zitten en door 

elkaar lopen, scheiden de performances zich af. Op het Paradeplein vindt een aantal 

voorstellingen plaats in tenten. In de buurt van Pllek vinden er voorstellingen plaats in 

zeecontainers. Tevens zijn er opvoeringen in ruimten die ooit andere functies hadden, 

zoals klaslokalen of fabriekshallen. 

Makers die in dergelijke ruimten als tenten of fabriekshallen hun optredens 

vertonen, kunnen meestal zelf kiezen of zij een soort indeling tussen ‘zaal’ en 

‘podium’ willen en hoe die vorm krijgt. Een eenvoudige rangschikking van stoelen, 

een lichte verhoging door middel van praktikabels of een gerichte spot kan al volstaan 

om een tweedeling te markeren. Maar het maken van goede afscheidingen tussen de 

theaterruimte en de buitenomgeving is veel lastiger. Makers hebben wat dat betreft 

ook niet altijd veel in te brengen. Ruimten worden hen door de festivalorganisatie 

toegewezen of zij kunnen uit slechts een beperkt aantal plekken kiezen. En om zelf 

hun ‘theaters’ te bouwen ontbreekt het hen aan middelen. Veel van de afscheidingen 

tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ hebben een kwetsbaar, provisorisch karakter. Met name 

akoestisch is de afscheiding vaak fragiel. Dan dringen geluiden van buiten, van 

muziek, van andere performances, vliegtuigen of toevallige passanten, door de 

doeken, de metalen wanden of de dunne ramen van de ruimte waarin het theater 

plaatsvindt. Daarmee zijn het als het ware halfopen ruimten, en precies daar kan het 

onhelder zijn wat theater is en wat niet, wat een teken is en wat binnengedrongen 

ruis. 

Op festivals met een marktkarakter is het risico van intrusie een bij makers en 

organisatoren bekend fenomeen. Over hoe ermee omgegaan moet worden, verschillen 

de meningen. Theatermaakster Kiki Jaski die met haar voorstelling Ik vertrek, de musical 

in een tent midden op het Paradeplein van Den Bosch stond en die ik aldaar sprak, 

zei: ‘Natuurlijk hoor je hier overal andere geluiden. Maar meestal stoort het niet. Onze 

voorstelling kan het hebben.’ Regisseuse Belle van Heerikhuizen, die datzelfde jaar 

met een voorstelling in een van de zeecontainers op het festivalhart van Over het IJ 

stond, verklaarde last te hebben gehad van het geluid van muziekbandjes die vlak 
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bij haar speelden. Zij vond het jammer dat de organisatie daar ondanks haar verzoek 

geen rekening mee wilde houden.285 Festivaldirecteur Simone Hogendijk zegt erover: 

“Als jonge makers klagen over geluidsoverlast, bijvoorbeeld in de zeecontainers, en dat 

gebeurt weleens, dan zullen we dat als het enigszins kan verhelpen. Maar in eerste 

instantie geldt: dat is op deze locatie nu eenmaal zo, daar moet je je toe verhouden. 

Dat hoort nu eenmaal bij het op locatie werken.”286 Theaterrecensent Kester Freriks, die 

voor zijn werk talloze theaterfestivals bezocht heeft, maakt een kritisch onderscheid 

tussen artistieke en praktische motieven voor de keuze van de ruimten waarin 

performances plaatsvinden. 

“Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen ‘theater op locatie’ en ‘locatietheater. 

Dat onderscheid hanteer ik ook. Bij locatietheater moeten de locaties echt 

theatraal werken en de voorstelling moet ook op of in ieder geval voor die locatie 

gemaakt zijn. Het moet echt een wezenlijk onderdeel zijn van de voorstellingen. 

(…) Het komt wel vaak voor dat die voorstellingen van theaterfestival naar 

theaterfestival reizen en dat werkt willekeur in de hand. Of dat om praktische 

redenen, zoals regen, de locatie op het laatste moment verandert en de 

voorstelling bijvoorbeeld in een willekeurige loods gezet wordt, met alleen maar 

nadelen van bijvoorbeeld een slechte akoestiek. Daar kan ik echt fel op zijn.”  287

 

Halfopen theaterruimten op Paradeplein. 

Halfopen ruimte Over het IJ. Een cirkel van zwart zeil 

schermt de theaterruimte af. (foto’s: F. Mineur)

285 Telefonisch interview, gehouden op 9 december 2016
286 Interview d.d. 25 november 2016.
287 Freriks in een interviewgesprek dat ik met hem had op 24 november 2016. 
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Derde observatie: het gevaar van halfopen ruimtes

De waarde van de autonomie van de enscenering wordt door de festivalorganisaties 

niet genegeerd. Zij begrijpen dat een groot aantal opvoeringen beschermd moet 

worden tegen ongewenste invloeden van buiten het podium. Festivalorganisaties 

geven de makers de mogelijkheid om indien zij dat wensen zelf hun interne 

verdeling tussen ‘zaal en podium’ te maken, en zij verschaffen hen de middelen door 

bijvoorbeeld het leveren van publiekstribunes of het bouwen van podia in ruimtes die 

daarover niet beschikken. Maar waar het gaat om het afsluiten van ‘de kraampjes’ ten 

opzichte van omgevingsruis, stuiten de organisaties op conflicterende waarden en 

beperkte middelen. Enerzijds willen zij als festival zelf in de fysieke omgeving staan 

(met zicht op de kathedraal, het havengebied, etc.), willen zij veel en veelsoortige 

activiteiten aanbieden in een beperkte tijd en ruimte (performances dicht naast elkaar, 

een eettentje met muziek in de buurt, etc.) en willen zij het gedrag van bezoekers 

op het terrein niet te veel sturen (mensen moeten zich tussen hun bezoeken aan de 

performances door vrij voelen om te bewegen, te praten, te lachen, etc.). Anderzijds 

willen zij wel de makers faciliteren wier opvoeringen om een zekere concentratie 

vragen, maar ontbreekt het aan middelen om voor al deze makers goed gesloten 

theaterruimten aan te bieden. De halfopen ruimten die dit oplevert, tenderen in feite 

naar ‘theater op locatie’, met het risico van ruis en onhelderheid over de theatrale 

tekens. 

Of de van buiten binnenkomende stimuli storend zijn, hangt voor een groot deel 

af van de aard van de performance. Er zijn voorstellingen die dit ‘kunnen hebben’. 

Zoals die met meer geluidsvolume of uitbundig spel. Of performances die zelf open 

genoeg zijn om de intrusie van buiten tot theatraal teken binnen de ruimte te maken. 

Opvoeringen waarbij de tekens subtieler zijn en als het ware een meer gesloten wereld 

vormen, zullen in de regel vragen om grotere en voortdurende inspanningen van het 

publiek om ‘binnen’ en ‘buiten’ te scheiden. 

V MAKERS, RECENSENTEN EN BEZOEKERS VOOR EN TIJDENS  
 DE PERFORMANCES. HET VRAGEN EN GEVEN VAN AANDACHT 

In de enscenering van informaliteit, de hoge concentratie van diverse activiteiten 

en het laten samengaan van kunsttheater en omgeving toont zich de regie van het 

festival. Een regie die niet te veel sturen wil. Want om de informele sfeer in stand te 

houden, kunnen er niet te veel voorschriften of min of meer dwingende tekens zijn 

om de bezoekers tot een gezamenlijke concentratie te brengen en op een specifieke 

omgangs- en waarnemingswijze alert te maken. En om de sfeer van samengaan van 

kunst en omgeving intact te houden, kan het festival niet teveel het onderscheid 

tussen kunst en andere activiteiten markeren. In die zin voeren de festivals geen 
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gebrekkige regie of een tekort aan regie, maar is er een regievoering die voldoet aan 

eisen van de dramaturgie van de markt. Die bescheiden zichtbare regie verkleint 

enerzijds een gerichte organisatie van openbaarheid en autonomie, maar vergroot ook, 

net als bij een theater-beleving zelf, de speelruimte van de deelnemers om zelf hun 

rollen en posities te bepalen. Die rollen van makers en bezoekers staan in deze en de 

volgende paragraaf centraal. 

In deze paragraaf wil ik beschrijven hoe zij omgaan met de geringe organisatie 

van de twee vormen van autonomie. In de daaropvolgende paragraaf zal ik stilstaan 

bij wat de festivalregie van informaliteit betekent voor hun omgang met de 

openbaarheidsidealen. 

De rol van de makers in het genereren van aandacht

Ter plekke op de markt is het niet het bemiddelend instituut, maar de theatermaker 

die de eerste aandacht trekken moet. De aandacht van de toevallige voorbijganger, die 

alsnog kan besluiten naar binnen te gaan, en van de festivalganger die juist op zoek is 

naar die performance maar deze niet meteen kan vinden. Zo pogen op het Paradeplein 

van Boulevard performers met kleine straatacts bezoekers naar hun tent te lokken. En 

hopen zij door versieringen aan te brengen op de tenten of door vrolijke muziek te 

laten klinken als er even geen voorstelling is, van passanten een toekomstig publiek te 

maken. Opvallen. Net even een verschil maken ten opzichte van de directe omgeving. 

Of zoals een theatermaker mij vertelde: ‘je moet zorgen dat jouw tent ’s avonds meer 

lichtjes heeft dan de bar ernaast.’288

Maar op de festivalmarkt verkoopt alles zich op creatieve en theatrale wijze. En 

dus is het lastig voor professionele theatermakers om zich hierin te onderscheiden. 

En als de wedloop om aandacht vooral bestaat uit kwesties als ‘meer lichtjes’ of 

‘luidere muziek’ is er het gevaar dat autonome en instrumentele theatraliteit in elkaar 

overvloeien. Vertelt de vrolijk zingende stoet op weg naar de tent waar de voorstelling 

zal plaatsvinden ons iets over de voorstelling, is het een onderdeel ervan? Of is het 

louter bedoeld als wervingscampagne? 

Het is een complex spanningsveld. Want het genereren van die eerste aandacht is 

niet alleen nodig om sowieso publiek te krijgen, maar ook om ervoor te zorgen dat 

de plaats en de tijd van het kunsttheater zich onderscheidt van de rest van de markt, 

zich markeert als een plaats van theatrale autonomie en publiek belang. Wanneer het 

trekken van de eerste aandacht echter te sterk, te uitbundig wordt, gaat het weer op in 

de algemene aandachteconomie die op het festival heerst.

288 Theatermaker en regisseur Servé Hermans vertelde mij hoe hij er voor zijn voorstelling “Ballet voor 
Dikke Jongens” in 2009 in het rondtrekkende festival De Parade voor zorgde dat er ’s avonds bouwlampen 
op zijn tent schenen. “Als het donker wordt, branden er alleen lampjes waar de bar is. Wij hebben toen 
veel licht op onze tent gezet om publiek te trekken.” (Gesprek op 19 april 2017 te Maastricht) 
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Een aantal theatermakers lost dit spanningsveld op door een scherpe overgang 

te maken tussen de eerste vorm en de twee andere vormen van aandacht. Als het 

publiek eenmaal binnen is, kalmeren de prikkels. Er wordt een ‘overgangszone’ 

gemaakt. Een tamelijk lange stilte vooraf, een korte inleiding op wat de bezoeker 

te wachten staat, zoals schouwburgen de overgang naar de theaterzaal markeren. 

En vlak voordat het spel beginnen gaat, is er een bijna ‘bezwerende rust’ van de 

performers. 

Uit ervaring weten zowel podia als performers dat het voor een bezoeker 

altijd even duurt voordat deze de natuurlijke wereld achter zich laat en zich 

openstelt voor de theatrale.289 Het belang van overgangszones kennen we ook uit 

de voorstellingscultuur, maar hier lijken zij meer ruimte op te eisen en worden zij 

uitsluitend door de makers georganiseerd.290 

De rol van professionele recensenten

Enerzijds zijn professionele recensenten vertegenwoordigers van de art world, 

anderzijds zijn zij ook gewoon deel van het publiek. Zij kunnen dus dezelfde 

ervaringen opdoen als willekeurig welke andere bezoeker, maar kunnen met hun 

publicaties ook invloed uitoefenen op de aandachtsgebieden van andere bezoekers.291 

Voor mijn onderzoek heb ik met twee recensenten gesproken: Kester Freriks 

en Robbert van Heuven. Mensen die professionals in de theaterwereld zijn en 

door die art world zijn gevormd. Beide recensenten hebben voor hun werk een 

breed scala van performances (amateurvoorstellingen, community-theater, 

locatietheater, schouwburgvoorstellingen en festivalvoorstellingen) bezocht en 

beschreven. Bovendien, en hier gaat het om accentverschillen, heeft Freriks veel over 

locatietheater gepubliceerd en Van Heuven veel over belevingstheater. Waarbij de 

laatste bovendien, één keer, ook de sociale sfeer van een theaterfestival beschreven 

en die zelfs beoordeeld heeft: de al eerdergenoemde recensie in dagblad Trouw waarin 

het Paradeplein van festival Boulevard beschreven werd.292 Het idee was, zo vertelde hij 

mij, ontstaan vanuit de kunstredactie van de Trouw die meerdere kunstfestivals als een 

eenheid wilde beschrijven. Die redactie besloot om het bij een eenmalig experiment te 

houden. Wat de redenen daarvoor waren, weet Van Heuven niet meer. 

289 Het is een van de redenen waarom een voorstelling soms begint met een lange stilte of juist met een 
oorverdovend lawaai; een vervreemdend moment om de toeschouwer los te weken uit zijn dagelijks 
ritme. En waarom in de schouwburg de gong al enkele minuten vóór aanvang klinkt.

290 Zo was voor het festival in Oostende het moment dat voorafgaat aan #1 Hollow veranderd ten opzichte 
van de eerste uitvoeringen in het culturele centrum van Neerpelt. De planning is zo gemaakt dat 
bezoekers eerst zeker tien minuten in een soort ‘wachtruimte’ zitten, waar een bank staat, een tafeltje 
met bekertjes frisdrank en een televisie waarop een tekenfilm van Tom and Jerry is te zien. Op deze 
manier wilde men de bezoekers uit de sfeer van het winkelcentrum halen. 

291 De publicaties van gezaghebbende recensenten zullen ongetwijfeld ook invloed hebben op makers en 
de festivalorganisatie (in programmering, aantrekken van sponsors, etc.) Maar de beschrijving van die 
rollen valt buiten het bestek van dit hoofdstuk. 

292 Robbert van Heuven: “Na de regen is er paella en toegankelijk theater”, Trouw, 11 augustus 2014
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Beide recensenten benoemen in de interviews de informele sociale sfeer als belangrijk 

onderdeel van theaterfestivals. Freriks: “Regulier theaterbezoek kan nogal eenzaam 

zijn. Op festivals als Oerol is er meer gemeenschappelijk en praat het publiek wel 

degelijk met elkaar over voorstellingen ” Voor Van Heuven is die informele sfeer, het 

minder gecodeerde gedrag van het publiek, ook tijdens de voorstellingen, precies 

hetgeen die festivals zo belangrijk maakt voor de toekomst van het theater. Van 

Heuven ziet dat het 

“…theater in de schouwburg voor jongeren niet meer relevant (is) omdat zij niet 

over de competenties beschikken hoe zich daar te gedragen. (…) Wil je theater 

behouden voor een jong publiek, dan zal je de sociale codes meer moeten loslaten.”

Maar als recensent benaderen beiden de voorstellingen zo veel mogelijk als autonome 

gebeurtenissen. Van Heuven maakt van tevoren een selectie van slechts enkele 

voorstellingen. Hij kiest daarbij vaak voor een combinatie van bekende en van jonge 

makers. En hij bespreekt alleen wat hij noemt ‘het artistieke theater’, de vorm van 

theater die ‘iets van de kijker vraagt’. Ook Freriks maakt van tevoren een selectie in 

de veelheid van aanbod. Hij kiest doorgaans drie tot vier voorstellingen, op basis van 

nieuwheid, bewerking en genre. “En daarvan poog ik een soort verhaaltje te maken, er 

een soort lijn in te vinden.” 

De twee recensenten isoleren de performances niet alleen ten opzichte van alle 

omringende activiteiten op het festival, maar richten zich gedurende die performances 

ook vooral op wat er op het podium gebeurt en niet zozeer op wat er onder het publiek 

plaatsvindt. Een principe dat voor hen zowel geldt voor een festivalperformance 

als voor een voorstelling in ‘traditionele’ theaterruimten. Freriks: “Ik wil een 

theaterfestivalvoorstelling op dezelfde manier zien als een voorstelling in de 

schouwburg.” De locatie kan voor hem wel een belangrijk deel van de voorstelling zijn, 

maar het gedrag van de bezoekers in beginsel niet. 

“Ik beschrijf niet de bezoekers. Die mensen zijn te toevallig; het publiek varieert per 

keer. (…) Enkel als een publieksreactie echt veelzeggend voor de betekenis van de 

voorstelling is, zal ik die beschrijven.”

Van Heuven formuleert een spanningsveld tussen de publieksreacties en zijn eigen 

oordeel over wat op het podium gebeurt. 

“Ik weet nog heel goed dat ik voor mijn studie Theaterwetenschap een recensie 

moest schrijven van een komedie die ik niet leuk vond, en dat mijn docente Hanna 

Bobkova vroeg: ‘En, heeft het publiek gelachen? Ja? Dan kun je toch niet schrijven 

dat die voorstelling niet leuk was?’ Daar heb ik veel van geleerd. En tegelijk wil ik 

publiek er wel op wijzen dat theater iets van de kijker vraagt.”

Net zoals een recensent de reis naar de schouwburg of het bezoek aan de foyer niet 

beschrijft, maar de waarneming als het ware laat beginnen en eindigen met het 
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openen en sluiten van het doek, zo concentreren de twee zich bij festivals op wat er 

‘op het podium’ gebeurt (en dat podium kan dus ook een ‘locatie’ zijn). In feite maken 

zij de keuze van wat zij gaan beschrijven al voordat zij het festival bezoeken, een 

ook daarin lijkt geen wezenlijk verschil te zitten ten opzichte van hun bezoek aan 

traditionele podia, waar een recensent ook een selectie maakt uit het programma-

aanbod van dat seizoen. Het feit dat beide vertegenwoordigers van de theaterwereld 

performances als autonome gebeurtenissen beschrijven en in hun selectie vooral 

criteria uit het theaterdiscours hanteren (‘artistiek theater’, ‘nieuwheid, bewerking 

en genre’) kan een aanmoediging zijn voor de wijze waarop het publiek het festival 

percipieert. Enerzijds nemen de recensenten de artistieke theorie ‘van huis uit’ mee 

naar het festival, waardoor zij het gebeuren op een specifieke wijze waarnemen 

en beschrijven, anderzijds kunnen zij dit gebeuren ook (zij het niet onmiddellijk) 

beïnvloeden, door ook andere bezoekers tot een overeenkomstige waarnemings- en 

omgangswijze te stimuleren.  

De rollen van de bezoekers

De niet-professionele bezoeker van een festival heeft meerdere rollen. Zij wandelt 

tussen de kraampjes, ontspant zich op kussens, eet en drinkt iets, onderhoudt 

zich met haar vrienden of andere bezoekers, zij bekijkt performances die op haar 

pad terechtkomen, zij wordt bekeken en vormt deel van de gezellige sfeer op het 

terrein, en waar het theater speelt met locatie en beleving is zij, bewust of niet, 

medeperformer in een opvoering geworden. Zij heeft wellicht ook van tevoren een 

selectie, tijdsschema en routeplanning gemaakt, zij praat misschien met makers na 

afloop van een voorstelling, geeft tips aan andere bezoekers, en mogelijk plaats zij 

in de dagen na haar bezoek een recensie op de facebookpagina van het festival of 

vult zij het enquêteformulier van de organisatie in. Het is zelfs mogelijk dat zij als 

vrijwilligster op het terrein verschijnt die allerlei hand- en spandiensten voor het 

festival verricht, zoals de paar mensen die ik in Amsterdam en ’s Hertogenbosch 

sprak: mensen die als theaterpersoneel op het terrein werkten en daarmee in hun 

vrije tijd veel voorstellingen konden zien. En tenslotte is er de wat mij betreft meest 

opmerkelijke activiteit van de bezoeker: zij neemt functies van de art world over. 

In die zin dat zij, omringd door allerlei activiteiten en prikkels, voor een belangrijk 

deel zelf moet of mag bepalen wanneer en waar de kunst begint en hoe zij daarmee 

omgaat. Op die laatste rol zullen we ons hier concentreren. 

Schakelen naar de rol van aandachtig toeschouwer van theater

Festivalbezoekers hebben, zoals we zagen, de reputatie hun bezoek als het vieren van 

een eigen feestje op te vatten.293 Zelfs als het slechts om kleine groepen zou gaan, kan 

293 Zie bijvoorbeeld het eerdergenoemde rapport voor de Raad voor Cultuur: De Cultuurverkenning van 2014 
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een wat al te uitbundige viering de concentratie van vele anderen verstoren. Het komt 

inderdaad wel eens voor dat dronken lallende bezoekers performances verstoren.294 

Toch lijkt het hier om incidenten te gaan en hoort het niet tot het aanvaard gedrag, en 

zeker niet op de drie festivals die ik heb bezocht.295 

Wat wel opvalt, is de levendigheid van een flink deel van het festivalpubliek, zoals 

veelvuldig gelach, talloze ‘open doekjes’, elkaar aanstoten en zachtjes aanspreken 

tijdens de voorstelling. Ook dit kan de op de performance geconcentreerde bezoeker 

afleiden. Wanneer gedrag van de toeschouwer naast je storend is en wanneer niet, is 

voor een deel sterk persoonlijk. De één zal zich ergeren aan een luide lach of onrustig 

geschuifel, de ander registreert het niet eens. Wat als hinderlijk ervaren wordt, is 

echter ook cultureel gevormd. En het zijn vooral de oude landbewoners, grootgebracht 

in de voorstellingscultuur, die zich zullen ergeren aan een wat extroverter publiek dat 

zij als ‘onaandachtig’ zullen betitelen. 

Een aandachtig publiek hoeft echter niet per se een publiek te zijn dat gedurende 

lange tijd ‘stil als beelden gezeten,’ een performance bijwoont.296 Het publiek is 

de afgelopen decennia, zoals we in hoofdstuk V zagen, sowieso expressiever en 

extroverter geworden. Of het nu om sportwedstrijden, muziekuitvoeringen of 

theateroptredens gaat, toeschouwers laten meer van zich horen. Het is een uiting van 

een veel bredere ontwikkeling waarin het louter toeschouwer zijn niet meer als een 

bijzondere activiteit wordt opgevat. Belangrijk voor mijn beschrijving van wat ik ‘een 

aandachtig toeschouwer’ noem, is Van Heuvens observatie dat uitbundigheid niet 

per se hetzelfde is als onoplettendheid. Van Heuven beschreef hoe hij meemaakte 

dat tijdens een voorstelling leerlingen van het MBO enthousiast op het vertoonde 

reageerden, elkaar aanstootten en de scènes van commentaar voorzagen. Door het 

oudere publiek in de theaterzaal werden zij tot stilte gemaand. “De kans is groot 

dat termen als ‘onderdompeling’, ‘reuring’’ funshoppen’ en ‘festivalisering’ in één adem noemt, of de 
eveneens eerder aangehaalde uitspraak van marketing- en communicatieadviseur Colsen: “Mensen 
zien de Parade echt als een gezellig uitje dat je met vrienden of familie beleeft (…) je moet zorgen dat 
het feestje leuk wordt.”

294 Zo stelt Arthur Sonnen dat Boulevard een bierfeest is geworden en dat bier en kunst niet samengaan. 
En zegt Kester Freriks “Ik wil niet bezig zijn met De Parade als Rosé-festival, zoals het weleens 
genoemd wordt. Ik beschrijf geen mensen die dronken zijn en dergelijke. Ik wil me concentreren op de 
voorstellingen.” Bovendien stelt hij: “En dronken joligheid is op festivals als Over het IJ en Boulevard echt 
een uitzondering.” (Met “De Parade” bedoelt Freriks overigens niet het festivalhart van Boulevard, maar 
het rondreizende festival De Parade) Theaterregisseur Belle van Heerikhuizen, wier korte, 15 minuten 
durende, voorstelling Vuil in 2016 een paar keer per dag in een van de zeecontainers op het festivalhart 
van Over het IJ speelde, heeft één keer meegemaakt dat dronken bezoekers haar voorstelling 
verstoorden. In het telefonisch interview van 9 december 2016 zegt zij: “Het aangeschoten gezelschap 
heeft halverwege de voorstelling de container verlaten. Maar een van hen kwam later terug om sorry te 
zeggen. Het speet hem dat ze de boel verstoorden omdat hij merkte dat de voorstelling echt ergens over 
ging. (…) Het gedrag van de bezoekers was tijdens de voorstelling in feite vrij conventioneel. Ook omdat 
je toch in een klein theatertje zit, en zit te kijken en luisteren naar twee spelers.”

295 Bovendien komt ‘aangeschoten joligheid’ ook voor in de schouwburg. Zoals bij bedrijfsuitjes waar 
personeel na een overvloedig diner naar een voorstelling gaat en dit opvat als een vrolijk natafelen.

296 ‘Stil als beelden gezeten...’ Een toespeling op een beschrijving van het ademloze publiek bij een 
toneelstuk van Lessing. Zie hoofdstuk III, p. 74.
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dat die jongeren dus niet meer komen,” zei hij. Juist daarom zijn voor hem festivals 

zo belangrijk voor de toekomst van het theater, omdat daar het elkaar corrigerend 

mechanisme veel minder aan de hand is.297

Om bij een expressiever publiek ‘aandacht’ van ‘achteloosheid’ te onderscheiden, 

zou vooral gekeken moeten worden wat de aanleiding is voor het levendige gedrag. 

Reageert men expressief op en dankzij de performance (en is er dus sprake van een 

feedbackloop) of is men levendig ondanks de performance, omdat het gedrag van 

‘buiten’ ‘binnen’ gecontinueerd wordt? De vraag is dus of we een gedragsverandering 

zien op of vlak vóór het moment dat de performance begint. Wordt er als het ware een 

drempel overschreden, kunnen we zien dat mensen ervaren dat zij een andere tijd-

ruimte betreden? 

Het antwoord op die vraag is: ja, dat zien we. Het is opmerkelijk hoeveel bezoekers 

meteen stil zijn wanneer zij een tent of container betreden. Hoe zij gedurende de 

voorstelling toeschouwer zijn van hetgeen op het podium gebeurt. Hoe in de halfopen 

ruimten niemand later binnenkomt of eerder vertrekt, ook niet als de situatie (de half-

open ruimte, de afwezigheid van controlerend theaterpersoneel) dit gemakkelijk zou 

toelaten. De levendigheid van een deel van het publiek, zoals het uitbundig gelach en 

het elkaar aanstoten en aanspreken tijdens de voorstelling, ontstaat doorgaans naar 

aanleiding van wat op het podium gebeurt, of als er al intrusie van buiten is, zoals in 

het geval van een veelvuldig overvliegende helikopter bij een openluchtvoorstelling. 

Zelfs bij de voorstelling Oer van theatercollectief Blog, in de openlucht en in de 

regen, zitten de bezoekers stil op de houten plankjes van de tribune en trekken zij 

zo geruisloos mogelijk hun regenjassen aan als het opnieuw hard begint te regenen. 

Ook dan zie ik niemand vertrekken. Ik zie bezoekers van de festivals schakelen tussen 

de sociale, natuurlijke wereld en de theatrale wereld. Wanneer mensen zien dat een 

containerperformance gaat beginnen, staan zij op uit hun gesprek, ze praten nog altijd 

met elkaar als ze in de korte rij staan, maar zijn vrijwel meteen stil als zij de letterlijke 

drempel overgaan en de metalen ruimte binnenstappen. 

Dit schakelgedrag naar de rol van oplettende toeschouwer is een voorwaarde voor de 

kritische ervaring van theater. Wat er binnenin de bezoeker gebeurt, in hoeverre de 

kritische verbeelding ook daadwerkelijk tot leven komt, kan ik niet weten, zoals ik dat 

ook niet weten kan bij een schouwburgbezoeker. Maar door de stilte die de performers 

eerst laten ontstaan of door de korte inleiding die zij houden, zullen de bezoekers 

ook verder in de gelegenheid gesteld worden om de atmosfeer van de markplaats iets 

meer achter zich te laten. 

297 Van Heuven “ik zie dat het theater in de schouwburg voor jongeren niet meer relevant is, omdat zij niet 
over de competenties beschikken hoe zich daar te gedragen. (…) Wil je theater behouden voor een jong 
publiek, dan zal je de sociale codes meer moeten loslaten.”
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En er is meer te zien. Want hoewel de toeschouwers wat levendiger zijn dan een 

doorsnee schouwburgpubliek, zien we hen tegelijk meer blijk geven van het feit dat zij 

zich willen concentreren op de performances. We zien hen meer moeite doen, omdat 

er meer afleiding is dan in een reguliere theaterzaal. 

Het reageren op intrusie van buiten

Dat bezoekers niet alleen naar de toeschouwersrol schakelen, maar ook mee (willen) 

gaan in een theatrale wereld, blijkt uit de wijze waarop zij met intrusie van buiten 

omgaan. Dat bezoekers stimuli van buiten als verstoringen ervaren, impliceert 

immers dat zij een theatraal ‘binnen’ ervaren. Ik zal enkele voorbeelden geven van 

verschillende vormen van intrusie en verschillende reacties daarop.

In een van de zeecontainers wordt een film vertoond en er klinkt een soundscape: een zacht, 

subtiel geluid van realistisch klinkende voetstappen, kindergegil, een zoemende telefoon. In 

het begin is er enige verwarring of de geluiden die men hoort van binnen of van buiten komen, 

en daarmee ook verwarring of zij aandacht verdienen of zoveel mogelijk genegeerd moeten 

worden. Het publiek beweegt, buigt zich naar voren in de richting van de speakers, buigt zich 

dichter naar de plaats waar het de theatrale tekens vermoedt.298 

Boven een voorstelling die enkel met dunne zijwanden is afgescheiden, cirkelt een 

politiehelikopter. Dat leidt een groot deel van het publiek af: het kijkt en wijst omhoog. Wanneer 

de helikopter opnieuw boven onze hoofden komt, juist op het moment dat in de fictieve wereld 

van de voorstelling gevaar dreigt, lacht een deel van het publiek wat, alsof zij in hun theatrale 

verbeelding het geronk van de wieken met de fictieve dreiging verbinden. De acteur daarentegen 

doet alsof er niets aan de hand is, maar op momenten dat het geluid te sterk wordt, onderbreekt 

hij zijn tekst tot het ergste lawaai voorbij is. Mensen schuifelen onrustig op de tribune heen en 

weer, alsof ze wachten op het moment dat de acteur de indringer tot theatraal teken maakt. 

Of alsof ze willen dat hij de situatie naar zijn hand zet in plaats van eronder te lijden.299 Er 

zijn nu twee vormen van intrusie: de een veroorzaakt door de helikopter, de ander door een 

onrustig publiek. De spanning wordt opgelost als de acteur uiteindelijk, in zijn rol blijvend, 

demonstratief omhoogkijkt en voor een moment de helikopter met zijn ogen volgt. De indringer 

wordt medespeler. Er klinkt gegniffel en de aandacht voor de performance keert bij het publiek 

terug. 

298 Ik deelde mijn ervaringen met de maakster van de film, Sophie van de Pol. Zij herkende de reacties op 
de intrusie. Meerdere bezoekers waren aanvankelijk afgeleid door de geluiden van buiten. Haar film Het 
burn-out bos is op internet te zien en te beluisteren. www.sophievandepol.com/ De film is m.i. het best te 
beluisteren met hoofdtelefoon, want vraagt echt om auditieve concentratie.

299 De behoefte aan herstel van de illusie en het verlangen dat de performer de situatie meester is, hoeven 
niet hetzelfde te zijn. Als een wetenschapper een betoog houdt waarbij achter haar technisch van alles 
misgaat, kan er ook een opluchting door de zaal gaan als zij daar een gevatte grap over maakt. Door 
die grap kunnen er twee dingen gebeuren: de performer maakt kenbaar dat zij hetzelfde registreert als 
het publiek, en zij laat zien dat zij niet onder de situatie lijdt. Vaak wordt na die bevrijdende grap de 
concentratie van het publiek weer hersteld. 
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In een bijna geheel afgesloten tent geeft een performster een optreden op een tot een soort 

saloon ingericht podium. Tussen twee liedjes door roept de performster naar iemand die langs 

de opening van de tent loopt. Ze zegt hem dat er straks weer een voorstelling is en dat ze hoopt 

hem dan te zullen zien. Het voorval duurt slechts luttele seconden, maar het is voor een paar 

mensen genoeg om volledig afgeleid te zijn. Na afloop van de voorstelling spreekt een vrouw, 

omringd door enkele andere bezoekers, de performster op de actie aan. ‘Je kan niet tussendoor 

met andere dingen bezig zijn, je moet er voor ons zijn.’ 300

In alle drie de gevallen van intrusie ervaarden de bezoekers het verschil tussen een 

theatraal binnen (het semantische veld van de performance) en stimuli die van buiten 

kwamen. Ze reageerden op de intrusie door het buiten te filteren, door te hopen dat de 

performer de intrusie tot theatraal teken omzet, of door ergernis te vertonen wanneer 

een performer zelf ‘het binnen’ verstoort. Dat zij dit doen, betekent dat zij mee willen 

gaan in de geënsceneerde wereld van de performance, dat zij die op dat moment als 

een eigenstandige wereld ervaren. 

Subtiele afbakeningen als tekens

De performances waar je bezoekers ziet schakelen naar de rol van toeschouwer 

hebben alle een eenvoudige fysieke indeling in ‘podium’ en ‘zaal’ en een door middel 

van eenvoudige afscheidingen gemaakte ruimte die een binnen en een buiten 

markeert. De performers markeren de tijd. Zij geven, variërend van een kuch tot een 

korte inleidende toespraak, aan dat het theater beginnen gaat. Bezoekers stappen 

dus als het ware een drempel over. De drie beschreven gevallen van door bezoekers 

ervaren intrusie vonden eveneens plaats in fysiek halfopen ruimten en binnen de 

fysieke scheiding tussen ‘zaal’ en ‘podium’. 

Maar niet rond iedere uiting van theatraliteit zien we groepen van schakelende 

en zich tot intrusie verhoudende bezoekers ontstaan. Op ‘de markt’ van Over het IJ of 

Boulevard waar allerlei vormen van theater om aandacht vragen, is een groot deel van 

de theatrale prikkels gewoon onderdeel van de natuurlijke wereld. Bij de vooral op 

entertainment gerichte straatacts, zoals die rond de terrasjes op het Paradeplein, zie 

je mensen even stilstaan en weer doorlopen, hoor je mensen het gesprek voortzetten 

terwijl ze een vluchtige blik werpen op het vertoonde. Rond de instrumentele acts 

voor werving zien we eenzelfde gedrag. De ergernis die ontstond toen de performster 

in de tent bezig was met een passant, laat het verschil zien tussen rollen van 

aandacht en van verstrooiing. Het merendeel van de bezoekers was dankzij een 

wervingsact naar binnen gelokt. De performster had op straat korte liedjes gezongen 

en tussendoor mensen aangesproken met het verzoek haar te volgen. De groep die 

300 De performster die na afloop door een van de bezoekers op het ‘incident’ werd aangesproken, beloofde 
het advies ‘je moet er voor òns zijn’ ter harte te nemen. 
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met haar was meegegaan had daar vrolijk op gereageerd, maar eenmaal binnen in de 

tent leidde de voortzetting van haar publiekswerving dus tot wrevel. De irritatie die 

ontstond berust mogelijk op de ‘overtreding’ van een economisch principe. Dat het 

publiek in een tent zit, en een kaartje heeft gekocht, maakt het tot geprivilegieerde 

toeschouwers. In feite, zo wil de code, hebben zij daardoor het alleenrecht op de 

performster. ‘Je moet er voor ons zijn,’ zal dan betekenen: ‘je moet alleen aandacht 

geven aan degenen die betaald hebben.’ Maar bij straatacts worden mensen ook 

tijdens het optreden aangesproken en zo tot onderdeel van het gebeuren gemaakt, 

terwijl degenen die geld in de hoed of gitaarkoffer hebben gelegd, misschien wel een 

hoofdknik als bedankje, maar niet het monopolie op de aandacht verwachten mogen. 

Het lijkt toch vooral de fysieke afbakening van de halfopen tent te zijn die de code 

oproept dat er bij allen volledige concentratie moet zijn op wat erbinnen gebeurt. De 

van tevoren gegeven afbakeningen, in ruimte en tijd, activeren als subtiele tekens de 

codes dat het om een andere activiteit gaat en dat er een vorm van autonomie van 

de enscenering is waaraan alle betrokkenen zich dienen te houden. Dergelijke tekens 

fungeren als impliciete invitaties: subtiel genoeg om de bezoekers een ervaring van 

vrijheid, in de zin van afwezigheid van sturing, te geven, en tegelijk conventioneel 

genoeg om specifiek gedrag aan te moedigen.301

VI DE ROLLEN VAN BEZOEKERS EN MAKERS KORT NA DE 
 PERFORMANCE. KRITIEK EN DE INTIMITEIT VAN DE ONTMOETING

We zien op de drie festivals dus wel degelijk aandachtige theatertoeschouwers. We 

zien onder de bezoekers zelfs meer blijken van inspanning dan bij het reguliere 

theaterpubliek. Of het nu gaat om zoektochten door desolate havengebieden, om 

regenbuien op locatievoorstellingen of pogingen om storende geluiden weg te filteren,- 

er wordt door een substantieel deel van de bezoekers voortdurend inspanningen 

verricht om aandacht te geven aan theaterproducties. En subtiele tekens, zachte 

wenken blijken vaak genoeg om die aandacht te genereren. 

Het delen van ervaringen

Dat het beeld van de funshoppende festivalganger een karikatuur is, blijkt ook uit 

het feit dat bezoekers het belangrijk vinden om hun indrukken en waarderingen te 

delen. Zo zien we op de drie festivals gesprekken gevoerd worden tussen makers 

en bezoekers. Soms op initiatief van de makers die de bezoekers na afloop van 

de performance opzoeken. Soms op initiatief van de bezoekers, zoals de vrouw 

die na afloop van een container-voorstelling met vrienden aan een tafeltje zit, de 

301 Zie hoofdstuk VI, pp. 169 e.v.
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regisseuse in de verte ziet en plotseling opstaat met de woorden ‘ik wil haar toch 

even vertellen hoe mooi ik het vond’. Veel van die gesprekken hebben een spontaan, 

informeel karakter. En rond vrijwel iedere performance zie je ze ontstaan. Belle van 

Heerikhuizen zegt erover:

“…de drempel om in een theaterzaal na te praten (is) groter. Het publiek zit hier 

[op het festival Over het IJ, FM] dichtbij. Door die kleinere afstand praat het ook 

gemakkelijker na afloop van een voorstelling met de maker. Het maakt de reactie 

ook primair, veel directer dan je van vakgenoten terugkrijgt. Ze zeggen wat hen 

raakt, wat hen wat zegt en wat niet. Daarmee reageren ze echt op de inhoud.” 302 

Bezoekers wisselen tevens hun indrukken met andere, ook hen onbekende, bezoekers 

uit. Kester Freriks ziet dit laatste op festivals meer gebeuren dan in de traditionele 

theaters: 

“Regulier theaterbezoek kan nogal eenzaam zijn. Op festivals als Oerol is er 

meer gemeenschappelijk en praat het publiek wel degelijk met elkaar over 

voorstellingen, het geeft tips, vertelt in de rij aan vreemden wat ze gezien hebben 

en wat ze ervan vonden.” 

Dat met elkaar delen kan ook plaatsvinden tijdens een moeizame zoektocht naar een 

performance. Half verdwaalde lotgenoten wisselen ervaringen uit en helpen elkaar 

tijdens hun queeste langs lege loodsen of verlaten velden. Het is waarschijnlijk precies 

die informele, soms bijna intieme sfeer die het uitwisselen van ervaringen bevordert. 

Ook de festivalorganisatie draagt bij aan het delen van ervaringen. Zij vraagt 

bezoekers om evaluatieformulieren in te vullen (waarbij een van de vragen die naar de 

kwaliteit van de performances is) en op de Facebookpagina’s van de drie festivals zijn 

er bezoekersreacties te lezen. De publieksreacties van Over het IJ en Boulevard geven 

een gemengd beeld: zowel de sfeer (‘gezellig’, ‘mooi weer’, ‘lauwe kip’, ‘onvriendelijke 

bediening eettentje’ etc.) als de voorstellingen worden beschreven. Dat laatste 

doorgaans in korte bewoordingen als ‘ontroerend, werd er stil’ of ‘mooi, een aanrader’. 

Heel zelden is er een korte omschrijving van de performance. De Facebookpagina 

van TAZ toont reacties die nagenoeg allemaal over de voorstellingen gaan. Maar ook 

hier gaat het om waarderingen en niet of nauwelijks om beschrijvingen of het in een 

grotere context plaatsen van de performances. 

Bovendien organiseren de festivals ontmoetingen tussen makers en bezoekers. Zo 

kent Over het IJ de zogenaamde ‘Specials,’ die volgens Hogendijk mede zijn ingesteld 

om de kritische blik van de bezoeker te bevorderen. “Je ontmoet de theatermakers en 

krijgt meer achtergrond en verdieping over de voorstelling en het thema,” meldt een 

brochure over deze bijeenkomsten. Het zijn kleinschalige vormen van samenzijn die 

302 Telefonisch interview d.d. 9 december 2016.
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gecombineerd worden met een maaltijd en een borrel.303 Boulevard kent een soortgelijke 

opzet, die ‘ontmoetingen’ worden genoemd. In de eerdergenoemde ‘festival-oase’ 

zijn er iedere avond gelegenheden om met de makers te eten en te spreken. Ook hier 

gaat het om vormen van samenzijn die een informeel karakter hebben. Bezoekers 

die aan deze ontmoetingen deelnemen, worden dan ook, geheel in de sfeer van de 

belevingseconomie, gasten genoemd.304

Het is misschien niet verrassend dat ook de gesprekken die de festivalorganisaties 

organiseren intiem en informeel van opzet zijn. Het past binnen de gehele atmosfeer 

die dit bemiddelend instituut wil aanmoedigen. En het zorgt er waarschijnlijk 

inderdaad voor dat, omdat de sociale afstand geringer is, mensen wat vrijer hun 

indrukken, hun gevoelen, opvattingen en vermoedens kunnen uitwisselen. Maar het 

hoeft er niet per se aan bij te dragen dat die gesprekken ook werkelijk kritisch zijn.

Of het nu aan tafels, bij containers of onder dolende groepjes is, mensen komen dichter 

bij elkaar en vanuit die nabijheid en zonder de bemiddeling van gespreksleiders, 

opiniemakers en vaste procedures van gesprek, ontstaan er uitwisselingen tussen 

bezoekers en professionele makers. Maar juist omdat op de festivals zoveel sociale 

ontmoetingsruimten zijn en mensen, anders dan in de schouwburgen, lang in de buurt 

van de performances blijven, valt de afwezigheid van ieder debat over het vertoonde 

mij sterk op. 

Deels zal die afwezigheid te maken hebben met het feit dat weinig mensen 

hetzelfde zien. Het onderling uitwisselen van ervaringen van wat bevalt en niet bevalt, 

van wat raakt en niet raakt, is toch nog wel wat anders dan een debat over de esthetiek, 

de ethische en politieke waarden die het getoonde vertegenwoordigt. Een dergelijk 

debat is enkel zinvol als de deelnemers het ook allen gezien hebben. 

Maar ook waar mensen wel samen hetzelfde meemaken, blijft het kritische gesprek 

over het mogelijke belang van het getoonde onhoorbaar. En de vraag is hoe dat komt. 

Welwillende bezoekers. Terug naar De Therapie

Aandacht, alertheid en mededeelzaamheid zijn voorwaarden voor een kunst-kritische 

ontmoeting, maar geen garanties. Zo kunnen mensen die deelnemen aan een intiem 

gesprek ook aandachtig zijn en alert op intrusie, zonder dat zij het een vorm van 

sociale autonomie toekennen, het plaatsen in een discours van openbaarheid of zich 

afvragen of het gebeuren een kritische evaluatie verdient.

Een van de aannames waarmee we dit hoofdstuk begonnen, namelijk dat een 

303 Brochure Over het IJ-festival 2016. “Op deze avond eet je samen met de hoofdredacteur van het Parool en 
de makers van het Zeecontainerprogramma, vervolgens bezoek je de Zeecontainervoorstellingen en is er 
een afsluitende borrel en gesprek met de makers.”

304 De site van Boulevard hierover, in de kenmerkende informele taal: “Elke dag om 17.30 uur kun je in het 
Josephkwartier Tafelen met makers. Het diner is gekoppeld aan een bezoek aan de voorstelling. Je schuift 
dan tijdens het eten aan bij een paar leden van het gezelschap, samen met twaalf andere gasten [mijn 
cursivering. FM] en bent welkom om ze honderduit te vragen. Aansluitend bezoek je de voorstelling.”
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festivalpubliek vooral bijeenkomt voor gezelligheid en ongecompliceerd theater, 

lijkt nog altijd een grond te hebben. Het fenomeen van het ‘onkritische publiek’ is 

hoe dan ook een terugkerend thema in de betogen over de festivalbezoeker. Zoals 

bij theaterjournalist Wijbrand Schaap, die schrijft: “een van de eigenschappen van 

festivals is ook dat zij een desastreus effect hebben op de kritische vermogens van de 

bezoeker die meerdere voorstellingen bezoekt: je vindt na twee dagen alles al gauw 

goed.”305 En die in dit verband Henk Schoute citeert (oprichter van Over het IJ en nu 

onder meer artistiek directeur van het Zeeland Nazomerfestival) “Als ik op Oerol een drol 

draai, heb ik ook succes.” 

Een aandachtig en tegelijk meegaand publiek, zouden we ook een ‘welwillend 

publiek’ kunnen noemen. En mogelijk vinden we juist die welwillendheid terug in de 

verwarrende gebeurtenissen bij De Therapie. 

Bij de Therapie kon de performster niet vooraf stellen dat het om kunsttheater ging, 

zoals de festivalorganisatie dat ook niet te nadrukkelijk kon doen. Beiden konden dat 

niet omdat ze daarmee de belevingsruimte die ze wilden bieden, zouden verkleinen. 

Waarschijnlijk verklaarde dit waarom een aantal bezoekers het voor een ‘echt gesprek’ 

aanzag. Maar het verklaart niet voldoende waarom al die mensen bijeenbleven om dat 

gesprek over de liefdesproblemen van een hen onbekende vrouw ook daadwerkelijk 

te voeren. Hoewel het gesprek moeizaam verliep, stond niemand voortijdig op, stelde 

niemand een ander gespreksonderwerp voor en vroeg niemand, althans niet tot aan 

het slot, naar de relevantie van het samenzijn. In een werkelijk informele situatie 

was dat waarschijnlijk wel gebeurd. Zoals het merendeel van de mensen doorliep bij 

de persoonlijke vraag van de twee meisjes van het Wereldnatuurfonds, of zoals het 

gesprek aan een stamtafel vermoedelijk snel zou worden afgebroken als het al te 

stroef zou gaan. 

Maar de setting in Den Bosch leek minder vrij. Als iedereen, zoals bij De Therapie 

gebeurde, tot deelnemer wordt verklaard, is ook iedereen verantwoordelijk voor het 

verloop van het gebeuren. Het is iets dat we vaker zien bij (theater-)vormen waarin 

bezoekers worden uitgenodigd te participeren: er ontstaat een zekere druk om zich 

van zijn of haar ‘beste kant te tonen’, omdat niet meedoen als vorm van spelbederf 

wordt opgevat. Bovendien waren de mensen hier niet in hun eigen ruimte, aan hun 

eigen stamtafel of in hun huiskamer, noch waren ze op een ‘neutrale’ plek, zoals op 

straat of op een parkeerplaats. Het was een gesloten ruimte. Tussentijds weggaan zou 

demonstratief geweest zijn, halverwege bezwaren uiten eveneens. Oude conventies, 

noties van beschaving die we kennen uit de cultuur van het Land, leken in het 

klaslokaal nog aanwezig.306 

305 (2010 Boekmancahier, p. 35)
306 Het is dan in zekere zin ironisch dat het door elkaar lopen van het private en het publieke, van het 
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Maar een deel van het publiek heeft echt willen investeren in de liefdesproblemen 

van een hen onbekende vrouw en heeft oprecht willen weten of die pogingen enig 

succes hadden. Dat is meer dan een gelaten ondergaan; dat lijkt toch echt een uiting 

van welwillendheid.

‘Welwillendheid’ bij festivals is een vaker voorkomend gespreksonderwerp onder 

vertegenwoordigers van de theaterwereld. In het interview dat ik met Simone 

Hoogendijk had, geeft zij aan dat er op festivals het risico van een al te welwillend 

publiek bestaat. Een gevaar dat ook Kester Freriks herkent:

“Publiek op festivals is vaak zelf actiever, en wordt ook uitgedaagd en verleid om 

meer deel te zijn van de voorstellingen. En het is vaak ook onderdeel van een 

sociaal evenement. Ze mogen en willen meedoen. Dat kan onkritisch worden, 

inderdaad wordt het dan een sociaal evenement.” 307

Ook Van Heuven benoemt in ons gesprek een grote welwillendheid als risico voor 

het verlies aan kritische distantie. Maar net als met betrekking tot de toegenomen 

levendigheid van het publiek, ziet hij die welwillendheid als onderdeel van een 

algemenere tendens. Een tendens in de richting van toegankelijk theater, dat niet 

zoveel van de kijker vraagt. “Het hedendaags publiek lijkt wel iets minder bereid om 

moeite te doen. Waaraan dat ligt weet ik niet,” zegt hij. Maar juist dit hedendaags 

publiek bezoekt liever festivals dan de traditionele podia.308 

 

Waarom op één plaats bijeen? Kritiek en intimiteit

De al te grote welwillendheid heeft vermoedelijk niet met de aanleg van het 

festivalpubliek te maken, maar met het feit dat de kritische bevraging van het 

publieke belang van het gepresenteerde sowieso weinig aangemoedigd wordt. Het 

verlies aan publiek debat over theater en kunst in het algemeen is iets dat in de 

gehele belevingscultuur merkbaar is, en evengoed de traditionele als de nieuwe 

podia raakt. Door het informele, intieme karakter, door de setting van nabijheid en 

onmiddellijkheid die op de festivals veel duidelijker dan op reguliere podia aanwezig 

is, sluiten deze events goed aan bij het wereldbeeld van nieuwe generaties, zoals 

onder andere door Gerhard Schulze beschreven, die kunst minder opvatten als deel 

van de openbaarheid maar eerder als onderdeel van de eigen lifestyle. Een leefwijze 

waarin men, alleen of met vrienden, (be)zoekt wat bij hem of haar past. Maar 

daarmee missen festivals ook een kans om hun kritische positie ten opzichte van de 

voorstellingscultuur te verstevigen. 

authentieke en het gecodeerde, niet alleen de bron van de verwarring was, maar in feite ook het 
beoogde thema van De Therapie.

307 Interview d.d. 24 november 2016.
308 Volgens G. Schulze (2005) heeft de nieuwe hoogopgeleide generatie als het om theater gaat ook een 

duidelijke voorkeur voor festivals en kleine theatertjes boven de reguliere zalen (zie ook p. 313)
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‘Waarom een theater gebouwd, mannen en vrouwen verkleed, de hele stad op 

één plaats uitgenodigd’, vroeg Lessing zich ooit af.309 Diezelfde vraag kan op deze 

festivals gesteld worden. ‘Waarom bezetten wij delen van de stad, waarom wordt dit 

mogelijk gemaakt, waarom zijn wij bijeen?’ Vanaf Lessings tijd werden de theaters 

‘openbaarheidsmachines’. Die podia claimden openbaar belang en de kracht van de 

publieke opinie te herbergen. Dat was het antwoord op Lessings vraag. 

De tijd dat dit antwoord gezag had en als ideaal door instituties werd nagestreefd, 

is met de opkomst van de belevingscultuur voorbij. Podia kunnen niet langer 

onbekommerd claimen met een strenge selectie het meest voorbeeldige theater te 

presenteren, noch kunnen zij zondermeer de juiste omgangs- en waarnemingswijze 

opleggen aan een publiek dat als representatief voor de publieke opinie beschouwd 

mag worden. 

Maar het antwoord dat de festivals geven op Lessings vraag is wat betreft 

de openbaarheid, en specifiek de waarde van ‘het aanmoedigen van debat’ 

onbevredigend. In hoofdstuk V vroeg ik mij af of het bieden van de mogelijkheid van 

ontmoetingen op zichzelf al voldoende is om als podium te claimen een plaats van 

algemeen belang te zijn. Vroeg ik mij af of niet ook de aard van die ontmoetingen 

op de een of andere wijze in het teken van een openbaarheid moet staan. Maar het 

idee op een een plaats van algemeen belang te zijn, een plaats die een kritisch debat 

verdient, ontbreekt op de drie festivals Het feit dat iedereen meedoet, dat de cultuur 

dichtbij is en iedereen wel iets kan vinden waar hij zich thuis bij kan voelen, lijkt 

belangrijker dan het gesprek over de vraag waarom we bijeen zijn.

De festivals hebben daarmee iets semi-openbaars. Het zijn in feite zelf, net als de 

vele kramen op hun terrein, halfopen ruimtes. Het zijn tijd- en ruimte zones die 

deels open zijn naar de omgeving en zich in de centra en de buitengebieden van de 

steden zichtbaar maken. Maar deels zijn zij afgebakend, als plaatsen waar eenzelfde 

beeldtaal en sfeer hangt, en daarmee een naar binnen gekeerd karakter hebben. 

Een creatieve, theatrale atmosfeer die voor een paar dagen een publieke ruimte half 

bezet, half transformeert. Waar anderen, mannen in bootjes, winkelende mensen, 

werklui op haventerreinen, niet bij horen. Maar waar niet één perspectief, thema of 

vraagstuk centraal staat, als een geconcentreerde activiteit die de smalle grens tussen 

een ‘binnen’ en ‘buiten’ van het festival zou rechtvaardigen. De enscenering door de 

festivalorganisatie van zowel de markt (de grote verscheidenheid aan activiteiten) als 

de informaliteit (het ongedwongen thuisgevoel) draagt aan die verstrooiing zeker bij. 

Maar net zo belangrijk voor het tekort aan publiek debat is het feit dat er 

binnen de belevingscontext van de festivals een aantal oude principes van de 

voorstellingscultuur wordt nagestreefd. De halfopen ruimten waarin de performances 

309 Zie hoofdstuk III, p. 71.
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worden gepresenteerd maken dat het theater zich toch, zij het wat halfhartig, 

afzondert van de omgeving en zorgen ervoor dat ‘het publiek’ verdwijnt. Dat er in de 

veelheid aan mensen die die dag op het festival zijn telkens groepjes ontstaan die zich 

afzonderen om zich ergens op te concentreren. Kleine groepjes in een atmosfeer van 

intimiteit. En als er kritiek klinkt, zal dat in kleine ontmoetingen met medebezoekers 

en eventueel makers zijn. Ook hier in een intieme setting, als een uitwisseling tussen 

een bezoeker en een maker, of aan tafel, als gast, etend en drinkend met andere 

gasten. In dat laatste verschilt het van de voorstellingscultuur. Maar niet voor wat 

betreft het feit dat die kritiek eerst na afloop van de performance verschijnt. Misschien 

dat aan die tafels de vraag waarom werd dit ons vertoond ter sprake komt, maar net als 

de performances en het publiek, wordt ook die vraag afgezonderd om in meer besloten 

ontmoetingen gesteld te worden. 

VII NABIJHEID, ONMIDDELIJKHEID EN KRITIEK

De festivals die ik bezocht zijn op te vatten als pogingen om nieuwe antwoorden te 

geven op de vraag waarom wij bijeen zijn. Zij zoeken naar nieuwe vormen om de 

openbaarheid te bedienen door een podium te geven aan een veelvoud van theatrale 

uitingen voor een publiek dat behoefte heeft om meer zelf aan de cultuur deel te 

nemen en daarin gezien te worden. En daarmee voldoen zij niet alleen aan de nieuwe 

notie van toegankelijkheid, maar ook aan die van het algemeen belang, dat er in de 

belevingscultuur op gericht is om voldoende aanbod en middelen aan te reiken waar 

het individu zelf uit kiezen kan en zelf een eigen verhouding toe kan bepalen.310 Ik 

deel dan ook Van Heuvens stelling dat de informele sfeer op de festivals, het minder 

gecodeerde gedrag van de bezoekers, de posities die zij zelf kunnen innemen, precies 

hetgeen is wat die festivals zo belangrijk maakt voor de toekomst van het theater. 

De zelforganisatie van zowel bezoekers als makers is een kracht van deze theatrale 

ontmoetingsplaatsen. Want voor een deel kunnen beide partijen goed functioneren 

zonder al te veel regie vanuit de bemiddelende instituties. Makers hebben de 

afgelopen decennia in toenemende mate laten zien dat zij ook cultureel ondernemer 

zijn en hun ondernemerschap zowel goed met hun artistieke werk verbinden als 

ervan onderscheiden kunnen. Bezoekers laten zien dat zij tamelijk eenvoudig 

de rol van aandachtig publiek kunnen innemen en dat zij in staat en bereid zijn 

hun waarderingen voor het gebodene te delen zonder al te veel bemiddeling van 

instituties. In omgevingen (zoals havengebieden) waar nauwelijks bewegwijzering 

naar de performances is, zien we zelfredzame bezoekers hun eigen navigatiemiddelen 

310 Zie hoofdstuk V, p. 112 e.v.
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toepassen. In een omgeving waar allerlei diverse activiteiten dicht bijeen zijn, zien 

we hen snel schakelen van de rol van causeur of flaneur naar die van aandachtig 

waarnemer van theater. In een omgeving vol van diverse prikkels zien we hen pogen 

om intrusie te negeren of op te nemen tot theatraal teken. 

Dat dit schakelgedrag en het verlangen om intrusie op te heffen plaatsvindt, is in 

feite niet verrassend. Ook bezoekers die zelden of nooit naar theater gaan, kennen 

immers wel de principes van het voorstellingsmodel dat niet alleen in de theaters 

domineerde.311 Ook thuis bijvoorbeeld houden mensen op met elkaar te converseren 

als de televisiefilm begint, en begrijpen zij ook wel dat het geratel van de boormachine 

van de buren niet bij The Sound Of Music hoort. Bovendien wees Ervin Goffman erop 

dat codes over de passende rol tamelijk algemeen kunnen zijn. Dat zij kunnen gelden 

voor uiteenlopende situaties waarin min of meer hetzelfde gedrag gewenst wordt. 

En dat dit verklaart waarom mensen doorgaans slechts enkele suggesties, hints en 

regieaanwijzingen nodig zullen hebben om de passende rol te spelen. Het kan dus zijn 

dat enkele bezoekers het voorbeeld geven aan anderen, het voorbeeld om een rol aan 

te nemen die bijna niemand geheel vreemd zal zijn. Het is waarschijnlijk juist omdat 

mensen in de belevingsmaatschappij voortdurend publiek zijn, en ook voortdurend 

in verschillende hoedanigheden, dat zij op basis van kleine hints die rol succesvol 

vervullen kunnen. En op deze wijze ontstaan de voorwaarden voor een sociale 

autonomie en die van de enscenering, waarmee theateropvoeringen als een andere 

wereld tot ons kunnen spreken.

De festivals zijn geen open podia. Er is een selectie met mogelijk de claim ‘dit is 

de moeite waard om gezien te worden’. Of de Infinity box een kunstinstallatie is of 

een hippe kermisattractie, of een act iets wil verkopen of iets wil bevragen, dat is 

aan mij om te beoordelen. Dat is op deze festivals niet principieel anders dan bij de 

podia van de voorstellingscultuur, waarin de vraag of iets kunst is en van publiek 

belang eveneens voortdurend gesteld kan worden. Maar waar men in een traditionele 

theaterzaal verwachten mag dat alles wat op het podium verschijnt die claim bevat, 

als een serieuze kandidaat die voorgedragen is door een gezaghebbend kunstinstituut, 

verschijnt de festivalselectie op een groot podium door iedereen en van alles bevolkt, 

waardoor het veel meer aan alle betrokkenen zelf is om ‘de juiste aandacht’ te vragen 

of te geven. 

 Het feit dat makers en bezoekers een deel van de gekende rol van de art world 

overnemen en vooral die laatsten zelf hun verhouding tot al het aanbod kunnen 

bepalen, is winst. Het beantwoordt aan de nieuwe condities die de belevingscultuur 

ons stelt. Maar de vraag ‘waarom wordt dit (mij) vertoond’, wint aan kracht als er 

een omgeving ervaarbaar is waarin het relevant is om die kwestie ook aan de orde 

te stellen. En hier, op het vlak van de openbaarheid, ligt nog een uitdaging voor de 

311 Zie hoofdstuk III pp. 56-57.



 THEATERFESTIVALS ALS NIEUWE PLAATSEN VAN KRITISCHE ONTMOETING? | 237 

nieuwe podia. In de belevingscultuur wordt wel het voortdurend zelf kiezen, het 

schakelen en ook het delen van ervaringen aangemoedigd (zo is het internet een 

groot podium waar dit permanent plaatsvindt) maar is het veel lastiger om, wat kunst 

betreft, tot echt kritische ontmoetingen te komen. 

Wat op zijn minst complex te noemen valt, is de neiging van instellingen in de 

belevingscultuur, waaronder de festivals, om bezoekers de rol van gast te geven. 

Enerzijds draagt het informele, soms intieme karakter van de ontmoetingen eraan bij 

dat bezoekers, meer vrijheid, minder afstand tot de kunst en minder schroom ervaren 

om ervaringen en waarderingen te delen. Anderzijds kan dit mensen doen vergeten of 

zich ervan doen onthouden om werkelijk kritisch te zijn. 

Voordat de kunst openbaar werd, kon iemand die kunstwerken wilde zien dat 

vaak uitsluitend doen in de rol van gast binnen de private ruime van een ander 

(een vorst, een geestelijke, een welgestelde burger). Met de vertoning van kunst 

in openbare ruimten hoefde de kunstliefhebber die rol niet meer te spelen en kon 

de openlijke kritiek vrijer klinken.312 De belevingseconomie heeft het ‘te gast zijn’ 

geëxploiteerd door wat vroeger ‘klanten’ werden genoemd, het gevoel te geven een 

persoonlijke en unieke beleving te bieden. De belevings-cultuur heeft het ‘te gast 

zijn’ geïdeologiseerd door de persoonlijke benadering als een vorm van open en 

vrije omgang voor te stellen.313 Maar al staat de gast in het middelpunt van aandacht 

en zorg, zij is wel te gast bij iets dat niet door haar tot stand is gebracht. Haar rollen 

zijn evengoed gecodeerd, mogelijk gemaakt door specifieke constructies. En zoals 

de ervaring van onmiddellijkheid en nabijheid in de theatrale beleving zelf pas 

een kritische kracht kan worden wanneer ook de reflectie op de constructie en de 

mogelijkheidsvoorwaarden van die beleving plaatsvindt, zo zal de kracht van festivals 

vooral een kritische kracht kunnen worden als Lessings vraag op het terrein zelf kan 

klinken: waarom zijn wij hier bijeen, hoe verhouden wij ons tot de publieke ruimte die 

wij op dit moment innemen, wat vertegenwoordigt dit alles, wat vertegenwoordigen 

wij? 

Antwoorden op die vragen liggen misschien niet ‘in minder beleving’, maar ‘in 

minder oude voorstellingscultuur’, zoals het volgende hoofdstuk bepleiten zal.

312 Zie hoofdstuk III p. 65.
313 Zie hoofdstuk V, p. 122 e.v.
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HOOFDSTUK VIII 
DE KRITISCHE POTENTIES VAN THEATER  

IN EEN BELEVINGSCULTUUR

I BITTE LIEBT ÖSTERREICH! ALS VOORBEELD VAN NIEUWE POSITIES 
 IN DE HEDENDAAGSE THEATERPRAKTIJK

Containers voor de Opera

Mei 2000. De prestigieuze Wiener Festwochen, die inmiddels al bijna een halve eeuw het 

culturele voorjaar van Oostenrijk inluiden, zijn weer van start gegaan. Midden in die stad, 

op de Herbert von Karajan Platz, vlak voor de al even prestigieuze Staatsopera en dichtbij 

deftige hotels staan twee op elkaar gestapelde containers, een soort bouwketen. Boven dit alles 

wappert een blauwe vlag in de lentelucht, de vlag van de politieke Oostenrijkse Vrijheidspartij 

(FPÖ). Er hangt een spandoek van de Kronen Zeitung en er is een bord op de bovenste 

container bevestigd met daarop in stevige, sobere letters de woorden AUSLÄNDER RAUS.

Van de gemoedelijke, bijna intieme sfeer die in het vorige hoofdstuk door mij op een aantal 

festivals waargenomen werd, is op dit plein geen sprake. Hier klinken luidkeels antwoorden op 

de vraag waarom mensen bijeen zijn in een publieke ruimte. Hier zijn mensen die vinden dat zij 

er moeten zijn. Die twee containers op dat plein, het culturele en toeristische hart van Wenen, 

daar draait het om. Dit zal tongen en toetsen in beweging zetten, televisieverslaggevers uit 

allerlei landen op de been brengen, toeristen doen stilstaan, theoretici jaren nadien nog laten 

reflecteren, maar bovenal: het brengt Oostenrijkers bijeen. Bijeen om te discussiëren, aan te 

moedigen, te demonsteren, elkaar in de haren te vliegen soms, of gewoon uit nieuwsgierigheid 

of de behoefte om iets mee te maken. 

Christoph Schlingensief is de kunstenaar die deze containers midden in het culturele 

en toeristisch centrum heeft laten neerzetten en die de initiator is van theatrale 

gebeurtenissen die hij de titel Bitte liebt Österreich! heeft gegeven. Filmregisseur Paul 

Poet heeft er een documentaire van gemaakt die in 2002 onder de naam Ausländer 

raus! Schlingensiefs container verscheen en die bestaat uit een registratie van de zes 

dagen durende gebeurtenis en uit interviews die later met verschillende betrokkenen 

zijn afgenomen.314 De afgelopen twee decennia is Bitte liebt Österreich! uitgebreid en 

door zeer uiteenlopende auteurs beschreven en becommentarieerd (waarbij Poets 

documentaire vaak als belangrijke bron fungeerde) en is deel gaan uitmaken van een 

hedendaags discours over de kritische potentie en positie van theater.315 

314 Poet, A. (2002) Ausländer raus! Schlingensiefs container. Dvd. Deze documentaire vormt een belangrijke 
basis voor veel van mijn beschrijvingen van Bitte liebt Österreich!

315 Enkele voorbeelden: Hegeman C. (2019, 1 mei) “Christoph Schlingensief. Art on the edge of reality” 
in ArtReview. https//artreview.com>christoph-schlingensief. Anoniem (2008) Inszenerienung von 
Authentizität in Christoph Slingensiefs ‘Bitte liebt Österreich! Studiemateriaal Universiteit München, 
Theaterwetenschap.(E-book). Forrest, T. (2015) Realism as protest. Kluge, Schlingensief, Haneke, Bielefeld: 
Transcript Verlag.
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Schlingensief (1960-2010) heeft als filmmaker, performer, kunstenaar en theater-

regisseur een indrukwekkende hoeveelheid werken nagelaten die in alle diversiteit 

ook iets gemeen hebben: het publiek en vooral de vraag naar de mogelijke rollen van 

het publiek vormt een centraal thema.316 De term ‘publiek’ heeft daarbij een dubbele 

betekenis: het betreft zowel de concreet aanwezige bezoekers van zijn performances, 

als de meer algemene betekenis van ‘publiek’, zoals het toeschouwer of deelnemer 

zijn bij politieke gebeurtenissen, mediaevents of informatiestromen. Een voorbeeld 

van het thematiseren van wat het zijn van publiek kan betekenen, is de performance 

Rocky Dutschke ’68 die hij in 1996 te Berlijn maakte en waarmee hij een soort re-

enactment van het links activisme in de 1960’s opvoerde. Performances uit die jaren 

werden nagebootst binnen het raamwerk van een soort teach-in. De gehele setting leek 

twee sporen te volgen. In de eerste plaats werd het publiek aangemoedigd om door 

middel van de heropname van oude performances te leren, aan de andere kant werd 

het publiek aangemoedigd om hierover kritisch te reflecteren en de gebeurtenissen 

op hun houdbaarheid te testen. Antje Dietze noemt in een artikel over Schlingensief 

deze werkwijze ‘subversieve affirmatie’, een strategie waarin hij bestaande verhalen en 

rollen opneemt, hen uitvergroot en ter plekke, met een publiek uittest.317 

Bitte liebt Österreich!, de theatrale beleving die een belangrijke rol in dit hoofdstuk zal 

spelen, is geïnspireerd door twee gebeurtenissen die kort voor mei 2000 plaatsvonden.

In februari van dat jaar is de rechts-populistische FPÖ deel uit gaan maken van 

de Oostenrijkse regering. Die partij, met op dat moment Jörg Haider als haar leider, is 

onder andere bekend om haar pleidooien voor een zeer strenge immigratiepolitiek. 

De Europese Unie reageert geschokt op deze regeringsvorming en stelt sancties in het 

vooruitzicht. Zij zal, zo waarschuwt ze, de ontwikkelingen in Oostenrijk scherp in de 

gaten houden. 

De tweede gebeurtenis begint in Nederland, waar in september 1999 Big Brother 

dagelijks op de televisie wordt uitgezonden. Het door mediaondernemer John de Mol 

ontwikkelde programma zal dagelijks miljoenen mensen aan de buis gekluisterd 

houden. Het programma is niet alleen een vorm van reality-teevee, het is ook een 

vroege vorm van interactieve televisie.318 Zeven mannen en vijf vrouwen, op dat 

moment nog geen bekende Nederlanders, hadden zich in een speciaal gebouwd huis 

316 Een overzicht en beschrijving van het werk van Schlingensief is te zien op www. schlingensief.com
317 Dietzen, A. (2013): “Christoph Schlingensief’s Rocky Dutschke, ‘68” in Carroll (e.a. ed) Postdramatic theatre 

and the political (p. 131). Schlingensief nodigde de aanwezigen nadrukkelijk uit om deel te nemen aan de 
performances die de deelnemers zouden moeten bevrijden, maar riep hen tegelijk op geen leermeesters 
te volgen. Protestdemonstraties werden nagebootst en het publiek werd aangemoedigd mee te 
schreeuwen. Maar telkens bleef het geënsceneerde karakter van de gehele gebeurtenis duidelijk. Mede 
dankzij de actrice Sophie Rois die de rol van de studentenleider Rudi Dutschke speelde èn die van het 
fictieve personage Norma Desmond uit de film Sunset Boulevard, de filmdiva die terugverlangt naar de 
tijd van de stomme film.

318 Reality-tv is op dat moment niet geheel nieuw. Een vroege vorm ervan verscheen al in 1973 in 
de Verenigde Staten: An American Family, dat in twaalf afleveringen het verhaal van een gezin in 
echtscheiding liet zien. 
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op laten sluiten en werden vrijwel permanent gefilmd. Op gezette tijden kon de kijker 

via speciale telefoonlijnen een van de deelnemers wegstemmen tot er, meer dan 

drie maanden later, één als winnaar overbleef. Binnen enkele maanden verschijnen 

versies van Big Brother in een aantal andere Europese landen. De Duitse producent 

vertelt over de bewoners in ‘zijn’ containers: “de mensen waren in een geënsceneerde 

omgeving, maar waren ook volkomen zichzelf.”319 Schlingensief heeft dagenlang 

gefascineerd naar die afleveringen gekeken. Het fenomeen van de enscenering van 

authenticiteit zal daarbij ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. 

In de containers op het Herbert von Karajan plein zitten twaalf asielzoekers. Ze waren 

aangekomen in een bus met door kranten geblindeerde ramen en werden snel, omringd door 

flitsende camera’s, naar binnen gebracht. Hun portretten, met zwarte balkjes voor hun ogen, 

zijn opgehangen aan hekken rondom de containers. Onder de plakkaten staan hun naam 

en een nummer. Dat nummer kan het publiek invoeren om de desbetreffende migrant weg 

te stemmen. Zes dagen lang zullen er twee per dag weggestemd kunnen worden. Alleen de 

laatst overgeblevene verkrijgt, zo verkondigt de Duitse kunstenaar, het recht om in Oostenrijk 

te blijven. In de ‘woonkamer’ van de container worden de asielzoekers permanent gefilmd en 

kunnen zo via een eigen kanaal door de buitenwereld bekeken worden. Af en toe verschijnen 

ze op het dak om lichaamsoefeningen te doen of een les Duitse taal te krijgen. Weggestemde 

asielzoekers worden door mensen in zwarte shirts waarop met grote letters security prijkt, 

afgevoerd naar een auto die hen naar de grens zal brengen. Onderweg van de container naar 

de auto klinkt er blaasmuziek van een harmonieorkest. Op het plein of op het dak van de 

containers kunnen we Schlingensief aantreffen, vaak vergezeld van iemand die sprekend op 

hem lijkt. Hij spreekt door een megafoon. Roept toeristen op om foto’s te maken, vraagt aan de 

verzamelde menigte hoe lang het bord met de tekst ‘Ausländer raus’ hier nog staan zal, maant 

mensen om toch vooral te gaan stemmen, verklaart het ene moment dat het hele gebeuren 

‘kunst’ is, het andere moment dat het om een ‘absolute realiteit’ gaat. Soms geeft hij de 

megafoon aan de bezoekers zodat die ook hun stem luid kunnen laten klinken. Zes dagen lang, 

uur na uur, staat het plein vol met honderden mensen die kijken, gebaren, roepen, aanmoedigen 

of protesteren. De internationale pers verzamelt zich op het plein om wat er hier gaande is voor 

huiskamers te verslaan. In praatprogramma’s buigen intellectuelen, politici en kunstenaars zich 

over de betekenis van het gebeuren. 

Bitte liebt Österreich! en de onzekerheid over de oude concepten

Tenminste zes dagen lang zijn erop talloze plaatsen publiek debatten over deze 

theatrale gebeurtenis.320 Als deze theatrale event ook tot het domein van de kunst 

gerekend mag worden, lijkt die veroorzaking van zoveel kritische energie een 

319 Uit de documentaire Ausländer raus! (2002) van Paul Poet.
320 Volgens cultuurjournalist Thomas Mießgang was er sprake van “a total mobilisation of the Austrian 

public sphere”. Geciteerd uit Forrest, T (2015, p. 73)
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opmerkelijke prestatie voor een vorm van kunsttheater in de belevingsmaatschappij. 

En daarmee is het ook een voorbeeld van hoe het in de voorstellingscultuur levende 

idee dat goed theater kritisch theater is nog steeds daadwerkelijk vitaal kan zijn. 

Zoals in hoofdstuk V werd geconstateerd, is het ideaal van theater dat ons op de 

een of andere manier laat reflecteren op dominante waarden en waarnemingswijzen 

en dat wanneer het de maatschappelijke bronnen en effecten van die dominantie 

bevraagt ook politiek is) in de belevingscultuur niet verloren is gegaan.321 Makers 

en instituties streven nog altijd naar een theaterkunst die ‘de macht’ wil bevragen. 

Maar hoewel die ambities en pretenties voortleven, is de kritische positie en 

werkingskracht van het theater in een belevingscultuur allesbehalve vanzelfsprekend. 

Het kritisch systeem in de belevingscultuur is op wezenlijke punten anders dan dat 

van de voorstellingscultuur. De theatralisering van de samenleving heeft tot een 

andere openbaarheid geleid, tot een ander type publiek met andere omgangs- en 

waarnemingswijzen, en tot een erosie van de autonomie en de min of meer unieke 

positie die theater had. 

Bitte liebt Österreich! mag tot het domein van de kunst gerekend worden. 

Theaterinstituties hebben het binnengelaten. De binnen de internationale 

theaterwereld gezaghebbende Wiener Festwochen hebben het geprogrammeerd en 

theatercritici en theaterwetenschappers hebben het als kunst beschreven. En tot nu 

toe zijn we er steeds vanuit gegaan dat de kunstinstituties het soort artistieke theorie 

stimuleerden dat kunst een andere activiteit is. Binnen de logica van de art-world 

theorie, zoals Danto die voor het eerst formuleerde, zou Bitte liebt Österreich! dus tot een 

categorie van gebeurtenissen behoren, die kwalitatief anders is dan gebeurtenissen 

uit de wereld van economie, wetenschap, religie of politieke actie en daarmee dus ook 

anders benaderd moet worden. 

Maar zoals we in hoofdstuk V reeds zagen is het onderscheidende karakter van 

de term kunst in de belevingscultuur niet meer zo evident.322 Het verschil tussen 

kunsttheater en allerlei andere vormen van theatraliteit is in de belevingseconomie, 

waar shopping malls, winkels of hotels zich als theaters, musea en esthetische 

ruimten presenteren, diffuser geworden. En kunstinstituties bewaken niet langer 

zondermeer de kunst als een afgezonderd domein, zoals zichtbaar wordt op 

hedendaagse theaterfestivals waar instrumentele theatraliteit naast autonoom 

theater verschijnt. Hun ‘poortwachtersfunctie’ heeft, zoals ik eerder beweerde, aan 

kracht ingeboet.323 

321 Wanneer Lessing zich afvraagt waarom een moslim negatief wordt afgebeeld, of waarom het lijden 
enkel aan een koning voorbehouden is, bevraagt hij de maatschappelijke macht van specifieke 
beeldvorming en stelt daarmee -volgens bovenstaande omschrijving- dus ook een politieke vraag. 

322 Hoofdstuk V, pp. 136 e.v.
323 Hoofdstuk V, p. 139
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Bovendien lijkt er een groeiend aantal theatermakers de grenzen tussen kunst 

en andere domeinen te willen slechten. Vaak gaat het daarbij om makers die de 

kritische effectiviteit van het kunsttheater te gering achten en die het onderscheid 

tussen ‘kunst’ en ‘niet-kunst’ als de oorzaak van die geringe werkingskracht zien. De 

voorstellingscultuur kende een soort ‘dubbele beweging’: de openbaarheidsidealen 

stuwden de kunst naar buiten, het publieke domein in, de idealen van de autonomie 

deden de kunst naar binnen keren, als een eigen domein en activiteit waarin de 

voorstelling de regels van gedrag en waarneming ging dicteren.324 Tegen die laatste 

beweging die de kunst tot een eigen domein maakt, met eigen plaatsen van verschijnen 

en als een eigen activiteit, richt zich het protest van een aantal hedendaagse makers. 

Nieuw is dat protest niet. Jean Rancière merkt in zijn The politics of aesthetics (2006) op 

dat op het moment dat de moderne kunstopvating ontstaat, zo tegen het einde van 

de achttiende eeuw, er al de spanning is tussen wat hij noemt twee vormen van ‘de 

politiek van esthetiek’: die van het ‘tot leven worden van de kunst’ (le devenir vie de 

l’art) en die van een vorm van weerstand (la forme résistante). In de eerste vorm heeft 

de esthetische ervaring de neiging om op te lossen in andere vormen van leven om 

zo zijn politieke kracht werkzaam te laten zijn. In de tweede vorm wordt het politieke 

potentieel van de esthetische ervaring juist gezocht in de scheiding tussen kunst en 

leven.325 

Van meet af een was de sociale autonomie waarin de kunsten een zekere afscheiding 

en onderscheiding kregen van ander domeinen, een ‘diffuse en vloeibare praktijk’.326 

Maar de kunstinstituties wisten telkens het verschil tussen ‘kunst en leven’ te 

bewerkstellingen, telkens die artistieke theorie te activeren die ervoor zorgde dat een 

werk of gebeurtenis niet ‘terugviel naar het reële’.327 Vandaag de dag zien we hoe de 

instituties daarin minder krachtig opereren, terwijl ook de kritiek op de kunst als een 

eigen domein toeneemt. 

Het is zeer wel mogelijk dat we in de belevingscultuur momenten tegenkomen 

waarop de term ‘kunst’ en verwante termen als ‘kunstenaar’ of ‘kunsttheater’ 

hun onderscheidende werking kwijt zijn. Het kunnen momenten zijn zoals 

Maarten Doorman die ervaart, waarin werken of gebeurtenissen nog wel door 

de kunstinstituties erkend worden, maar niet langer als fenomenen die zich 

onderscheiden van de markt van propaganda of een ideologie. Het is het paradoxale 

ogenblik waarop we spreken van een kunst die als zodanig niet meer te herkennen is. 

324 Cf. Hoofdstuk III, p. 88 e.v.
325 Zie voor een helder commentaar Sophie Berrebi: “Esthetiek is politiek” in Metropolis M. 26 (2005, Aug/Sep, 

pp. 64–72). 
326 Cf. Hoofdstuk III, p. 72 e.v.
327 Denk aan Danto’s reeds vaker geciteerde opmerking: “It is the theory that takes it up into the world of 

art, and keeps it from collapsing into the real object which it is (in a sense of is other than that of artistic 
identification).”
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Of in de woorden van Doorman: “Waar kunstenaars hun identiteit als kunstenaars 

uitleveren aan de markt, de overheid of een ideologie, daar verdampt de kunst en 

verdwijnt ze in de nevelen der tijd.”328

Bitte liebt Österreich! is erkend kunsttheater dat de openbaarheid in sterke mate wist te 

beroeren. Maar het is ook een gebeurtenis die plaatsvindt in een constellatie waarin 

het de vraag is of de gekende artistieke theorie die het onderscheid maakt tussen 

kunst en andere activiteiten, tussen ‘werk’ en ‘werkelijkheid’, nog werkzaam is. In dit 

laatste hoofdstuk zal Bitte liebt Österreich! besproken worden als een voorbeeld van 

kunsttheater dat de condities van de belevingsmaatschappij erkent en tegelijk poogt 

om in de alom aanwezige theatraliteit die in die samenleving geproduceerd wordt 

een kritisch verschil te maken en de maatschappelijke effecten van die grootscheepse 

theatralisering te bevragen. Het zal beschreven worden als theater dat niet gebaseerd 

lijkt op de vertrouwde kritische figuur van afstand en bemiddeling, en dat ons 

bovendien uitnodigt om de gangbare concepten van ‘openbaarheid’ en ‘autonomie’ te 

herijken.

Maar ik zal eerst het speelveld schetsen waarin het kunsttheater met kritische 

ambities vandaag de dag verkeert. De nadruk ligt daarbij op de concrete problemen 

waarmee dit theater te kampen heeft in zijn streven naar invloed op een 

openbaarheid die te maken heeft met dat veranderde publiek. Vervolgens zal ik 

ook manieren beschrijven waarmee een aantal hedendaagse theatermakers op die 

problemen reageert. 

Daarna zal ik terugkeren naar Bitte liebt Österreich! om na te gaan hoe deze 

gebeurtenis zich tot dat speelveld verhoudt. 

 

De containers voor de Opera. (bron: medium.com) De vlag, het bord, het spandoek. (bron: medium.com)

328 Doorman M. (2016) De navel van Daphne: over kunst en engagement, p. 156.
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II VRAGEN ROND DE KRITISCHE INVLOED VAN THEATER OP DE 
 OPENBAARHEID EN DRIE REACTIES DAAROP 

Het urgenter worden van de vraag naar de kritische werking van het kunsttheater

Al langer klinkt de vraag of de vitaliteit van het kritisch theater in de traditie van 

Lessing, Ibsen, Heijermans of Brecht voorbij is. Of het soort theater waarin een fictieve 

wereld wordt getoond die de toeschouwers in de zaal uitnodigt om te reflecteren op de 

maatschappelijke waarden en verhoudingen in een wereld daarbuiten nog werkelijk 

enige invloed heeft. En of het geloof in zijn kritische invloed misschien niet lange tijd 

tegen beter weten in beleden werd. 

‘Harde gegevens’ over de maatschappelijke invloed van het theater op de 

samenleving ontbreken, waardoor het niet empirisch aantoonbaar is dat de werking 

van het theater in het openbare leven de afgelopen decennia veranderd is.329 Maar 

met de in de vorige eeuw opkomende massamedia en met de aandacht voor 

massabewegingen in de politiek werd al zichtbaar hoe weinig mensen de kunstvorm 

theater in feite wist te bereiken. Toch kon, binnen de theaterwereld, het geloof in 

de kritisch werking lange tijd min of meer onbekommerd voortbestaan, zolang 

die relatieve kleinschaligheid van de kunstvorm juist als een kritische en min of 

meer unieke kwaliteit gekoesterd werd. De kleinschaligheid, zo stelde men, maakte 

de live-ervaring mogelijk voor een select en kritisch publiek dat wars was van de 

standaardisering die in de massacultuur heerste. En de ervaringen en inzichten die 

dit publiek opdeed, zouden uiteindelijk doorwerken in de lagere regionen van de 

samenleving. 

In de belevingscultuur komt de vraag naar de maatschappelijke effectiviteit van 

‘kritisch theater’ verscherpt aan de orde. Want wanneer nieuwe media steeds vaker 

ook een live- en meer dialogisch karakter krijgen, wanneer de ‘massacultuur’ niet 

één standaardmens maar een veelvoud aan scenes en persoonlijke benaderingen 

belooft, en wanneer het geloof in een soort avant-gardisme (met het selecte publiek 

als voorhoede) verdwijnt, verliezen de oude argumenten stuk voor stuk hun kracht en 

wordt de vraag naar de invloed van theater vanzelf dringender. 

Het is dus niet alleen omdat in het huidige neoliberale klimaat ‘effectiviteit’ en 

‘kwantiteit’ belangrijke begrippen zijn, dat de discussie over de kritische slagkracht 

van het theater opnieuw is opgelaaid.330 Het is ook omdat het theater in de 

geësthetiseerde samenleving niet meer op voorhand een unieke stem heeft maar er 

329 In zijn studie The politics of performance stelt de Britse theatermaker en wetenschapper Baz Kershaw 
(2001) vast dat er nauwelijks bewijs is voor de serieuze invloed van performances op wat hij noemt 
het ‘socio-politieke’ systeem. Dat wil nog niet zeggen dat die invloed ontbreekt. Maar het is volgens 
Kershaw schier onmogelijk om het te meten, terwijl wat er aan empirisch onderzoek is vooral 
oppervlakkig materiaal oplevert. (pp. 2-3).

330 Tegelijkertijd valt die invloed van het neoliberale denken in publieksaantallen, publieksgroepen, 
publieksbereik en effectiviteit niet te ontkennen. Zie hoofdstuk V, pp. 118-119.
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een is tussen vele andere. Zolang het theater die unieke stem had, kon het die van 

een roepende profeet zijn, al dan niet omringd door veel woestijn, maar daarmee 

hoe dan ook van waarde. Als het unieke karakter van dat geluid echter verdwijnt, 

dan geldt de vraag naar de kritische werking ervan niet meer of minder dan die van 

alle andere stemmen, dan komt in de discussies de aandacht vooral op de directe 

theaterontmoeting te liggen.331 Een ontmoeting in een cultuur waarin men de hele dag 

publiek kan zijn, die ontelbare podia en performers kent en die theater (en kunst in 

het algemeen) niet meteen verbindt aan noties van publiek debat en algemeen belang. 

Het scherper worden van twee problemen: de bubbel en de krachteloze verwijzing

Rond die concrete theatergebeurtenis, de daadwerkelijke ontmoeting tussen 

performers en publiek, worden twee problemen zichtbaar die in het discours over de 

kritische werking van theater al vaker aan de orde waren gesteld, maar die zich in 

de belevingscultuur veel scherper aftekenen. Ik beschrijf ze als het probleem van de 

bubbel en dat van de krachteloze verwijzing. 

De bubbel

Het is al langere tijd een terugkerend punt van kritiek: wat kritisch werkend theater 

lijkt, is doorgaans een ‘preek voor eigen parochie’, of een bevestiging van de eigen 

‘bubbel’, zoals het in hedendaagse termen wel genoemd wordt. In zijn Postdramatisches 

Theater (1999) stelt Hans-Thies Lehmann dat zelfs in de bloeitijd van de politieke 

kunst, ten tijde van de Weimar-republiek, het kritische theater toch vooral een 

‘Bestätigungsritual schon Überzeugter’ geweest zou zijn. Dat laatste is ook wat 

theatermaker Benjamin Verdonck in de hedendaagse theaterpraktijk ziet:

“In het kleine theatercircuit sta je voor links georiënteerde mensen die er dezelfde 

ideeën op na houden. (…) Als je een concrete maatschappijkritiek kwijt wil, 

formuleer je die misschien beter buiten de theaterzaal. De theaterzaal is te veilig 

geworden en heeft het protest geassimileerd.”332

We zouden het probleem kunnen beschrijven als theater dat verschijnt voor 

een kleine groep hoger opgeleiden die niet alleen bevestigd worden in hun 

gemeenschappelijk verlangen naar ‘kritiek’, maar ook over de inhoud van die ‘kritiek’ 

tevreden zijn. De Theatermaker van april 2017 is voor een deel gewijd aan dit fenomeen. 

In het openingsessay stelt Persis Bekkering dat de Nederlandse theaterwereld naar 

een bubbel neigt, waarin mensen met links progressieve, kosmopolitische idealen, 

elkaar in ‘het kritisch theater’ zonder al te veel gevolgen ontmoeten.

331 In discussies hierover lopen termen als ‘politiek theater’, ‘geëngageerd theater’ en ‘kritisch theater’ 
vaak door elkaar. Dat zal ook in dit hoofdstuk gebeuren, mede omdat ik trouw wil blijven aan de taal 
van de door mij besproken theoretici. 

332 E. Jans: “Geven is een mooi, kwetsbaar en subversief gebaar: de acties van Benjamin Verdonck”  
Etcetera, 2003.
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“Als de maker in een bubbel zit, dan het publiek ook. Dat is wat anders dan 

zeggen dat het publiek een homogeen geheel is. Toch knaagt het vaak, na weer 

een goede voorstelling in Frascati die het publiek confronteert met white innocence 

of de schrijnende levens van vluchtelingen op Lampedusa. Het publiek vertrekt 

aangedaan, maar stond al bij voorbaat open voor de progressieve waarden die op 

het toneel worden tentoongesteld.” (p. 13) 

Uiteraard kan men zich afvragen of dit beeld klopt.333 Weten we wel zeker dat het 

publiek al bij voorbaat openstaat voor de waarden die op het podium verkondigd 

worden?334 Hoewel cijfers er keer op keer op wijzen dat vooral hoger opgeleiden 

frequente theaterbezoekers zijn, is er, voor zover mij bekend, weinig onderzoek 

gegaan naar de wereldbeelden van die bezoekers.335 Stevige empirische ondersteuning 

ontbreekt dus. Maar het lijkt op zijn minst aannemelijk dat met een verder 

in cultuurscenes versnipperd theaterpubliek het gevaar om bezoekers in hun 

wereldbeeld te bedienen, alleen maar is toegenomen. En bovendien is, zoals eerder 

is opgemerkt, in de belevingscultuur de vraag naar de kritische effectiviteit van de 

theatrale ontmoeting zelf sterker op de agenda gekomen. Het toegenomen inzicht dat 

de concreet aanwezige bezoekers niet een vorm van universaliteit vertegenwoordigen 

en op die representativiteit ook geen enkele aanspraak kunnen maken, maakt ons 

bewuster van het feit dat de kritische werking van het theater eerst en vooral in de 

ontmoeting zelf moet liggen. 

De krachteloze verwijzing

Het tweede punt dat we in hedendaagse debatten scherp naar voren zien komen, 

is dat het tonen van maatschappelijk onrecht binnen een theatergebeurtenis ons 

er nauwelijks meer toe brengt om werkelijk te reflecteren op het onrecht dat in 

de buitenwereld plaatsvindt. De verwijzing zelf, die ons van ‘binnen naar buiten’ 

moet brengen, lijkt krachteloos geworden. In een artikel getiteld A future for Tragedy? 

(2013) stelt Lehmann ook deze kwestie aan de orde. De nadruk op toeschouwen is 

in onze spektakelcultuur zo sterk, zo beweert hij met een hint naar Guy Debord 

333 In ieder geval is associatie van kunst met links politieke opvattingen (zoals in de uitdrukking ‘de linkse 
hobby’) eerst in de 1990’s ontstaan als sociaaldemocratische partijen zich meer met de kunsten gaan 
bezighouden en liberale waarden meer met ‘links-progressief’ verbonden worden. Zie: Thomas van 
Gaalen (2020) Kunst is opgebouwd uit liberale waarden en dus niet links. Trouw, 18 november.

334 Theatermaker Walter Bart is daar in ieder geval sceptisch over: “In Nederland doen we nu heel vaak 
alsof we perfect weten wie er in de zaal zit.” Geciteerd in: Hillaert, W. (2020) Hoe kunnen zoveel mensen 
weten dat iets fout zit en er toch mee doorgaan? Rekto Verso no 88, pp. 12

335 Een interessante uitzondering hierop is het onderzoek dat jaren geleden in Gent werd verricht. Roose, 
H. en Waege, H. (2003) “Van passant tot connaisseur: een empirische studie over de interne gelaagdheid 
en de esthetische verwachtingen van het hedendaagse theaterpubliek.” Mens & Maatschappij 3  
(pp. 242-263) Zij onderzochten niet alleen het opleidingsniveau, gender en leeftijd van de bezoekers 
maar ook de verwachtingen die deze van de opvoeringen hadden, zoals de kwaliteit van het spel, 
het actuele commentaar van het stuk, e.d. Overigens stellen ook zij: “Theaterbezoek blijft een 
vrijetijdsbesteding voor hoger opgeleiden.” (p. 252) 
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(2013), dat zelfs de meest brandende politieke kwesties hun scherpte verliezen als 

ze element van een voorstelling worden.336 “Although there are exceptions in today’s 

institutionalized theatrical practice, I doubt that the necessary shock to our cultural 

inhabits can be achieved within the limits of a theatre representation.” (p. 97) Theater 

kan ons nauwelijks nog werkelijk indringende, ontregelende beelden bieden die zullen 

beklijven. Want er is vandaag de dag een vloed van documentaires en journaalbeelden 

die veel dichter op de werkelijkheid kunnen zitten, het ‘onvoorstelbare’ reeds dagelijks 

tonen en ons tot dagelijks en gewend toeschouwer van de wereld maken. 

Hans den Hartog Jager komt in zijn boek Het streven: kan hedendaagse kunst de wereld 

verbeteren? (2014) met eenzelfde observatie over de onrecht tonende geëngageerde 

beeldende kunst:

“…dezer dagen heeft ieder mens [op internet en televisie, FM] voor zijn achttiende 

al meer beelden van doodgeschoten vrouwen, platgebombardeerde dorpen en 

uitgehongerde kinderen gezien dan de gemiddelde twintigste-eeuwer in zijn hele 

leven. Daardoor hebben beelden die misstanden aan de orde stellen, geëngageerd 

als ze zijn, steeds minder toegevoegde waarde. (…) Dat heeft geleid tot wat je een 

crisis van de ‘tonende sociale kunst’ zou kunnen noemen: kunstenaars beseffen 

meer en meer dat tonen niet genoeg is als je als kunstenaar sociaal iets wilt 

betekenen.” (pp. 51-52)337

Drie reacties: de theaters uit, de werkelijkheid naar binnen, direct ingrijpen

Wat voor de twee problemen rond de kritische werking van het theater opgaat, 

geldt ook voor de antwoorden die er in de hedendaagse theaterpraktijk op gegeven 

worden: zij zijn niet geheel nieuw, maar worden in de belevingscultuur manifester. 

Ik onderscheid drie reacties op de twee problemen: de beweging om het theater uit de 

theaterzalen te halen, de beweging om werkelijkheid de theatergebeurtenis binnen te brengen, 

en het theater van het directe ingrijpen in de werkelijkheid. De eerste twee bewegingen 

kunnen belangrijke aanpassingen zijn binnen de dominante traditie van het theater 

als commentaar, van de tonende kunst. De laatste breekt met die traditie en lijkt 

daarmee een radicalere reactie te zijn. 

Theater buiten de theaters

De zoektocht naar andere publieksgroepen en naar plaatsen die minder door codes 

van het kunsttheater bepaald zijn, is niet nieuw. Het was er tijdens het Interbellum, 

waar avant-gardisten de straten en volksbuurten ingingen, het was er in de 1970’s, met 

336 Guy Debord stelde in 1967 in zijn De spektakelmaatschappij dat de samenleving de mens tot passiviteit en 
machteloosheid brengt door hem tot louter consument van goederen en beelden te maken.

337 Doorman (2016) beschrijft een soortgelijke ervaring naar aanleiding van zijn bezoek aan dOcumenta 
13 op prikkelende wijze: “… zo gauw je erachter bent welke minderheid of welke natuur onrecht wordt 
aangedaan, kun je schouderophalend naar de volgende aanklacht. (…) Je loopt er langs en neemt nog 
een cappuccino.” (p. 115) 
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Het Werktheater en Stut.338 Maar het lijkt geen toeval dat juist met de opkomst van de 

belevingscultuur die zoektocht geïntensiveerd wordt. Vanaf de 1990’s zien we in ieder 

geval een versterkte neiging tot wat Joe Kelleher (2009) in zijn Theatre & Politics noemt: 

“to take the theatre out of the theaters”. (p. 59). Talloze makers zijn de laatste decennia 

de wijken ingegaan, spelen in de open lucht, in fabriekshallen of voor jongeren 

in buurthuizen. En legio makers zien de massa- en nieuwe media niet langer als 

tegenstander, maar pogen om hun verhaal ook via deze kanalen uit te dragen, maken 

gebruik van virtuele podia, al dan niet in combinatie met de reguliere, om op die wijze 

meer en ander publiek te genereren.339

Deels zal die zoektocht ingegeven zijn door kwantitatieve oogmerken die altijd 

als een schaduw met de belevingscultuur meereizen: het streven naar meer en 

meer divers publiek. In zekere zin geldt dit ook voor theaterfestivals, die juist door 

de cultuur van de schouwburg achter zich te laten, hopen op een meer pluriform en 

minder door theaterconventies gecodeerd publiek. Waarbij we ook zagen dat alleen de 

aanwezigheid van een dergelijk publiek geen garantie biedt voor een daadwerkelijk 

kritisch publiek debat en voor de ontmoeting met werkelijk andere waarden of 

wereldbeelden.

Deels gaat het om een zoektocht naar plaatsen en publieksgroepen waar de 

kritische uitwisseling werkelijk kan plaatsvinden. En in die gevallen waar de 

ontmoeting met diverse publieksgroepen ook echt ‘geregisseerd’ is, waar mensen 

vanuit verschillende achtergronden en met verschillende belangen en opvattingen 

zich rond een voor allen relevant thema verzamelen, daar kan theater wel degelijk aan 

‘de eigen parochie’ ontsnappen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Theatergroep Hollandia en 

het Vlaamse collectief De Queeste die rond de jaren 90 van de vorige eeuw de zoektocht 

naar interessante locaties verbonden aan vormen om nieuwe publieksgroepen aan te 

spreken.340 

338 Een in dit verband veel genoemd markeringspunt in Nederland is de op oprichting van Het Werktheater 
(1970-1987). Het collectief kreeg in 1970 subsidie om een eigen theaterwerkwijze te ontwikkelen met 
(op basis van o.a. research en improvisatie gemaakte) voorstellingen over actuele onderwerpen die, 
afhankelijk van het onderwerp op specifieke locaties (als gevangenissen, ziekenhuizen, psychiatrische 
instellingen) speelden. Stut werd in 1977 opgericht en speelde vooral in de volkswijken van Utrecht. 

339 In een aantal gevallen worden diverse podia tegelijk ingezet en bespeeld (buurttheater, film, internet) 
om het fenomeen van de diffused audiences zo optimaal mogelijk te benutten. Zoals het theatercollectief 
Wunderbaum (met o.a. Walter Bart) deed in het project New Forest, waarin tachtig mensen werden 
uitgenodigd om vier jaar lang met het collectief samen te werken. Doel was om met deze mensen 
een soort ‘minimaatschappij’ te vormen waarin alle ideeën brandstof gaven voor nieuwe ideeën over 
een nieuwe samenleving. De voorstellingen die in die periode (2013-2017) verschenen vormden als 
het ware knooppunten in een groter netwerk: de weerslag van onderzoek en debat, maar ook het 
vertrekpunt van nieuwe discussies en onderzoek. Sociale media speelden een grote rol in dit project. De 
omschrijving van New Forest ‘als minimaatschappij’ is afkomstig van Anoek Nuyens in haar artikel “Op 
zoek naar Verbondenheid”, De Groene Amsterdammer 25-07-2013.

340 Hollandia deed dat door met een aantal producties op locaties, bijvoorbeeld in het landelijke gebied 
van Noord-Holland, stukken te spelen die met thema’s van de plaatselijke bevolking te maken hebben, 
zoals de ‘boerenstukken’ van Herbert Achternbusch. De Queeste concentreerde zich een tijdlang op 
het voormalige mijnbouw-gebied rondom Genk, waarbij het op basis van interviews met betrokkenen 
zelf stukken maakte en opvoerde in oude mijncomplexen, fabriekshallen of leegstaande flatgebouwen. 
Beide theatergroepen zochten en vonden ook een ‘gemengd publiek’: een samenspel van bewoners, 
belanghebbenden en ‘gekende’ theaterliefhebbers. 
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Waar theater erin slaagt om een gemengd publiek te bereiken en het tegelijk in een 

sfeer van algemeen belang verschijnt, kan dit een sterke kritische kracht zijn. Een 

kracht waarbij bezoekers elkaar soms met enkel subtiele tekens al uit ‘de bubbel’ 

weten te halen. Zoals ik jaren geleden meemaakte bij een voorstelling van De 

Queeste, waar in een sociale woonwijk van Genk, rondom een appartementsblok een 

ontluikende liefde tussen een jonge man van Turkse en een jonge vrouw van Vlaamse 

komaf werd opgevoerd, als een echo van het bekende ‘Romeo en Julia’.341 Op het 

grasveldje tussen de woonblokken was een overdekte tribune opgesteld waar zowel 

verschillende etnische als verschillende sociale culturen, vaak in vertrouwde groepjes 

bij elkaar, naast elkaar zaten: mensen met een Turkse, Vlaamse en Nederlandse 

achtergrond, wijkbewoners en geschoolde theaterliefhebbers. Daarnaast liepen 

mensen langs die soms even bleven kijken, waren jongens bezig om een bromscooter 

aan de praat te krijgen. Nu en dan klonk er muziek uit voorbijrijdende auto’s. De 

reacties op de tribune maakten een belangrijk deel uit van de voorstelling. Er waren 

momenten dat toeschouwers met een Turkse achtergrond lachten om iets dat anderen 

blijkbaar ontging. Er waren momenten dat andere groepen lachten waar de rest zweeg. 

Er waren momenten dat wijkbewoners reageerden op uitspraken die ‘mijn Hollandse 

buren’ en ik niet begrepen.342 Het gedrag van de passanten buiten de tribune werd ook 

deel van de voorstelling. Hun stilstaan, hun andere bezigheden, hun interesse voor de 

voorstelling of gebrek eraan, waren deel van de feedbackloop. In hun onverschilligheid 

lieten zij mij direct ervaren dat ik een buitenstaander in hun wijk was, iemand die 

aandacht aan iets (theater, kunst) besteedde dat voor hen geen enkel belang had. In 

hun aandacht lieten zij mij ervaren dat mijn betrokkenheid bij wat zich afspeelde 

helemaal niet vreemd was, en dat zij en ik dezelfde rol en blikrichting hadden in het 

levend decor dat hun straat was geworden. 

In de traditionele theaterruimten komt het zelden voor dat verschillende 

publieksgroepen naast elkaar zitten om hetzelfde te aanschouwen. Maar hier, 

waar groepen ook meer actor werden, waar zij hoorbaar en zichtbaar reageerden 

op het gebeuren, voedden zij elkanders blik. Verschillen en overeenkomsten in 

hun reacties tijdens de voorstelling vormden een even wezenlijk onderdeel van de 

voorstelling als hetgeen zich vóór ons afspeelde. Het feit dat de voorstelling niet 

alleen ‘buiten de theaters’ plaatsvond, maar letterlijk openstond in een wijk waar 

de culturele diversiteit overal ervaarbaar was, maakte dat zowel het probleem van 

‘de eigen parochies’ als dat van ‘de krachteloze verwijzing’ niet aan de hand was. De 

gesprekken met toeschouwers en makers kort na afloop van de voorstelling lieten 

zien hoe mensen én verschillende percepties hadden èn de drang voelden dit met 

341 De voorstelling genoemd “Biz Kolderbos” uit 2005 is onder andere beschreven in Kattenbelt, C. (e.a. red.) 
Theater & Openbaarheid, 2006.

342 Zo werd er een aantal plaatsen, zoals de nabije supermarkt De Lidl, genoemd die voor buitenstaanders 
weinig betekenis hadden, maar onder de wijkbewoners soms voor enige hilariteit zorgde. 
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elkaar uit te wissen, waarbij hun visie op de voorstelling en hun opvattingen over 

maatschappelijke werkelijkheid dicht bij elkaar kwamen. Zij konden als het ware 

concreet naar iets in de directe omgeving wijzen als zij wilden duidelijk maken 

waarnaar de voorstelling volgens hen verwees.343

De opkomst van werkelijkheid in het theater

Waar we, als reactie op het gevaar van de bubbel een intensivering van de beweging 

zien om ‘het theater uit de theaters te halen’, zien we als reactie op het risico van de 

krachteloze verwijzing de opkomst van ‘meer werkelijkheid op het toneel’. En net 

als de eerstgenoemde beweging is ook de tweede al enige decennia gaande, maar 

intensiveert deze onder de belevingscultuur. 

Die ‘wending naar de werkelijkheid’ kan zich op allerlei manieren uiten. Van het 

gebruik van niet-fictief tekstmateriaal zoals interviews of krantenberichten, van het 

spelen op ‘geladen’ locaties, zoals een begraafplaats of een loods van een onlangs 

gesloten fabriek, tot het ten tonele voeren van werkelijke ‘ervaringsdeskundigen’, 

zoals asielzoekers, daklozen of politici. 

Vaak gaat het hier om pogingen om, door de werkelijkheid binnen de enscenering 

toe te laten, de weg naar de reflectie op de werkelijkheid buiten die enscenering 

aan te moedigen maar bovenal: meer urgentie te geven.344 Zeker, een fictieve scène 

in een voorstelling kan ook zeer aangrijpend zijn. Maar hoewel ik het lijden van 

een personage zal verbinden met mijn eigen ervaringen, blijft er, zo lang als ik het 

als voorstelling opvat, ook afstand. Dat is wat Aristoteles reeds benoemde in zijn 

Poetica: we kunnen naar een (gruwelijk) beeld kijken omdat we weten dat het slechts 

een nabootsing is.345 Volgens deze Aristotelische traditie kunnen we leren dankzij 

die esthetische distantie, die de werkelijkheid even opschort. De ervaring van het 

onwerkelijke maakt de bestuderende blik mogelijk, de blik van een min of meer 

veilig toeschouwer zijn, waarna vervolgens de ‘vertaalslag’ kan plaatsvinden naar de 

werkelijkheid buiten de theatersituatie. 

343 Tegen het einde van de voorstelling loopt de relatie van de twee geliefden stuk. De intense gesprekken 
die meteen na afloop van de voorstelling ontstonden, gingen vrijwel alle dat einde ‘Dit had niet mogen 
gebeuren,’ of woorden van gelijke strekking, was een van de veelgehoorde commentaren. En of het 
nu mensen van Vlaamse of Turkse komaf waren, wijkbewoners of theaterprofessionals van buitenaf, 
ze stelden dit op een wijze waarop vaak niet duidelijk was of ze een gelukkiger verhaal of een andere 
maatschappelijke werkelijkheid wilden. Esthetiek, politiek en ethiek vielen in de gesprekken soms 
samen of wisselden elkaar in hoog tempo af. 

344 Of zoals ik het jaren eerder formuleerde: “…een theaterpubliek dat al vele uren per dag fictie kan 
zien, heeft nu een belang nodig. (..) Dat is de grote uitdaging voor het theater nu. Als de metaforen op 
het toneel (binnen de zaal) niet meer echt naar een wereld erbuiten verwijzen, of misschien nog wel 
verwijzen, maar zonder enige reikwijdte en zonder enig belang, dan moet de wereld (de werkelijkheid) 
omgekeerd het theater binnendringen.” Mineur, F. (2006) “De werkelijkheid en het theater”, De TheaterNV, 
december 2006, jrgng 5, p. 16

345 “Van de dingen die ons in werkelijkheid het meeste pijn doen om te zien, bekijken wij met plezier de 
meest nauwkeurige afbeeldingen…(…) Mensen hebben namelijk plezier in het zien van afbeeldingen 
omdat het resultaat van het kijken is dat zij leren en tot de slotsom komen wàt in elk afzonderlijk geval 
is afgebeeld. (Poetica 48b8)
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Maar als dat vertalen niet meer gebeurt, of zich zonder enige urgentie voltrekt, 

zal dus ook dat leren niet meer plaatsvinden. We zouden kunnen stellen dat het 

binnenbrengen van werkelijkheid in het theater precies de esthetische distantie 

bestrijdt. Want om als werkelijkheid binnen een theatrale situatie betekenisvol te zijn, 

ja zelfs om als werkelijkheid gezien te worden, moet deze op de een of andere manier 

‘geladen’ of ‘verontrustend’ zijn. Theater werkt immers altijd met realiteiten. Met een 

echte stoel, een werkelijk lichaam, enzovoorts. Doorgaans zal die werkelijkheid vooral 

als een teken fungeren. De stoel is eerst en vooral de troon van Oidipous, het lichaam 

van de speler is dat van een heerser. In het theater zal een voorval of voorwerp eerst 

als ‘volle werkelijkheid’ ervaren worden wanneer ten minste één van de volgende 

dingen aan de hand is. Wanneer de enscenering geen ondersteunende tekens biedt 

om het optreden ervan te duiden. Zoals het plotse en onverklaarbare stilvallen van 

een acteur, waarbij we niet weten ‘of het bij de voorstelling hoort’. Of wanneer het 

voorwerp of voorval dusdanig geladen is dat het de esthetische distantie verstoort, 

zelfs als het verschijnen ervan wel degelijk door andere theatertekens gemotiveerd 

lijkt. Zoals in het geval van een acteur die naakt het toneel opkomt, zelfs wanneer 

het inhoudelijk (bijvoorbeeld symbolisch of anekdotisch) gemotiveerd lijkt, voor 

een aantal toeschouwers de presentie van het blote lichaam sterker zal zijn dan het 

vermogen om iets te representeren.346 

Het optreden van werkelijkheid in het theater kan de blik van de toeschouwer 

dus intensiveren door de afstand tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ te verkleinen en de 

reflectieboog als het ware te verkorten. De toeschouwer kijkt niet alleen naar een 

afbeelding van de werkelijkheid, zoals hij dat al dagelijks doet; hij zit zelf midden 

in die werkelijkheid. Zoals wanneer een voorstelling over boeren of arbeiders zich 

op een zeer wel gekozen locatie afspeelt, waardoor deze zowel decor wordt als een 

echte plek blijft die de voorstelling verbindt met een maatschappelijke realiteit.347 Of 

zoals ik meemaakte bij een voorstelling van De Queeste over een historische brand in 

346 Beide eenvoudige voorbeelden laten, naar ik hoop, ook zien dat wat ik met ‘geladen of ‘verontrustende 
werkelijkheid’ bedoel een dynamisch, door theatrale conventies maar ook ideologische noties gestuurd 
begrip is. Zo was het een tijdlang gebruikelijk dat acteurs op het toneel bleven ook als zij geen rol 
meer hadden. Ervaren theaterbezoekers zullen dat inmiddels eerder als theatrale conventie dan als 
‘binnendringende werkelijkheid’ opvatten. En het is denkbaar dat voor sommige theaterbezoekers de 
opkomst van een acteur in bontjas veel meer een geladen werkelijkheid is dan de speler die zijn eigen 
huid toont. En wat in dit verband voor de term ‘werkelijkheid’ geldt, geldt ook voor de term ‘fictie’. 
Het voorbeeld van Peter Brook over het interpretatie-verschil tussen een tekst van Shakespeare en 
een van Weiss kan dit illustreren. De namen van de gevallen van Agincourt worden als kunsttaal, als 
theatertekst opgevat, maar bij de namen van de slachtoffers van Auschwitz is er niets anders dan het 
besef van werkelijkheid. (Zie hoofdstuk I, noot 5.)

347 Zoals Tom Blokdijk (2006) over de altijd zeer bewust gekozen locaties van Hollandia schrijft: “[zo] wordt 
het tot decor, geeft het de voorstelling een interpretatiekader en dus een betekenis, wordt het tot 
onderdeel van de fictie. En dat is nieuw. De toeschouwers bevinden zich dus niet alleen samen met de 
toneelspelers in één ruimte, ze zitten ook samen met de toneelspelers in de fictie. Maar in tegenstelling 
tot alle andere decors is dit ‘decor’ niet bedacht. Het is een echt gebouw en dat onderstreept het 
werkelijkheidsgehalte van de voorstelling, zeker als de toeschouwers door de ramen of de deuren 
naar buiten kunnen kijken. Het ‘decor’ is de balans van verbeelding en werkelijkheid.” “Iets meer 
werkelijkheid graag: het theater van Hollandia” in: Kattenbelt, e.a. (p. 90)
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een jongensschool waar een vrouw kort na aanvang van de voorstelling uit de zaal 

opstond en bloemen op het podium neerlegde ter nagedachtenis van de kinderen die 

zo een dertig jaar daarvoor in het vuur waren omgekomen.348

Het verschijnen van werkelijkheid kan de rol van toeschouwer-zijn ook 

veronzekeren.349 Op betrekkelijk kalme wijze, zoals vermoedelijk in het geval van het 

onverklaarbare stilvallen van de acteur. Maar ook op zeer aangrijpende manieren. 

Zoals in het geval dat (we menen dat) er kikkers op het toneel worden doodgetrapt, 

of een vrouw een wijnglas breekt en daarmee een ster in haar buik kerft.350 In 

hoofdstuk VI beschreef ik hoe in dergelijke gevallen de ethiek van de eigen rol, van het 

toeschouwen zelf, centraal kan komen te staan. Wanneer die werkelijkheid dermate 

geladen is, kan de rol van toeschouwer veranderen in wat ik noem die van ‘getuige’ 

of zelfs ‘medeplichtige’. Dat veranderen van rol maakt een fundamenteel verschil. 

Het is mogelijk dat we beide niet kunnen aanzien: het moment waarop de acteur 

de scène speelt waarop het personage Oidipous zijn ogen uitsteekt, en het moment 

waarop Abramović tijdens een performance een glasscherf in haar buik zet. Maar het 

grote verschil erkennen we ook: we grijpen niet in wanneer de fictie ons niet bevalt, 

maar we stellen ons wel de vraag of we moeten ingrijpen als het om een onbehaaglijk 

werkelijk gebeuren gaat. Het gevoel ‘getuige te zijn’ roept de ethische vraag op naar 

dat ingrijpen, het gevoel ‘medeplichtig te zijn’ gaat nog een stap verder: men ervaart 

dat de kikkers worden vertrapt, de wond wordt gekerfd omdat er toeschouwers zijn, 

dat wij medeveroorzakers zijn van lijden. 

Of het binnendringen van werkelijkheid nu leidt tot een intensiveren of een onzeker 

maken van de blik, en of de toeschouwer nu de directe aandrang tot handelen 

ervaart of zich vooral bewust is van het eigen tekort aan handelen,- in al die gevallen 

verandert er iets aan de dispositie van de toeschouwer. Die verkeert niet tegenover 

een voor haar gepresenteerde wereld, maar zit er, op zijn minst ten dele, midden in. 

Het theater van het directe ingrijpen

De eerste twee bewegingen kunnen nog altijd plaatsvinden binnen de lange en 

dominante traditie van het theater als commentaar. De idee van theater als kritisch 

commentaar is in feite al eeuwenoud. Het was er in de tijd van de Attische tragedie, 

348 Het gaat hier om de voorstelling Vuur van De Queeste, over een brand in 1974 in het jongenscollege van 
Berkenbos 

349 Of, zoals Lehmann (1999) het stelt: „Fragt der Zuschauer sich notgedrungen (durch die inszenatorische 
Praxis veranlaßt), ob er auf den Bühnenvorgang als Fiktion (ästhetisch) oder als Realität (also z.B. 
moralisch) reagieren soll, so verunsichert ein solcher Grenzgang des Theaters zum Realen gerade diese 
entscheidende Disposition des Zuschauers: die unreflektierte Sicherheit und Gewißheit, mit der er sein 
Zuschauersein als unproblematische soziale Verhaltensweise erlebt.“ (p. 177)

350 In Jan Fabres Macht der menselijke dwaasheden (1984) leek het echt alsof kikkers op het toneel werden 
doodgetrapt. Het kerven van de ster is een allusie op Abramovics performance Thomas Lips, die 
plaatsvond in een kunstgalerie te Innsbruck, oktober 1975.
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van William Shakespeare, van Samuel Beckett en Heiner Müller. En het principe 

ervan lijkt eenvoudig: het theater schetst een alternatieve, mogelijke wereld die voor 

de bezoeker een (in meer of mindere mate) nieuw perspectief biedt op een kwestie 

die in de buitenwereld aan de hand is of zou moeten zijn. Het sluit mooi aan bij het 

voorstellingsmodel waarin wij in het theater naar ‘de wereld’ kijken en ‘de wereld’ als 

theater bezien. Maar inmiddels verschijnt de idee van het theater als commentaar niet 

alleen in de vorm van theatervoorstellingen, maar ook in die van theaterbelevingen. 

Belevingen die kritisch kunnen werken wanneer wij, net als bij een voorstelling, 

een verwijzing naar een wereld buiten de theatergebeurtenis kunnen maken en 

aangemoedigd worden om onze kijk op die wereld opnieuw te bevragen.351 Zoals 

wanneer wij bij De Therapie van Cafmeyer zouden bedenken hoe wij in het dagelijks 

leven voortdurend ‘intieme gesprekken’ ensceneren, of bij #1 Hollow van De Paepe 

hetgeen wij aan den lijve ondervonden hebben, zouden verbinden met kwesties als 

big data en privacy. Termen als ‘aantonen’, ‘bevragen’, ‘perspectief bieden’, ‘reflectie 

aanmoedigen’ of ‘doen stil staan bij’ zijn in dit verband woorden die het kritisch doel 

van het theater als commentaar benoemen, en die met elkaar gemeen hebben dat 

het uiteindelijk gaat om ‘ervaringen die te denken geven’. De opvatting van theater 

als commentaar, of het nu om voorstellingen of belevingen gaat, berust dus op de 

gedachte dat de theatergebeurtenis niet de werkelijkheid is, maar er iets over zegt. 

De derde beweging, die van het directe ingrijpen, haalt niet alleen het theater uit de 

theaters en haalt niet alleen de werkelijkheid de enscenering binnen; het heft ook de 

idee van theater als kritisch commentaar op. Daarmee biedt dit het meest radicale 

antwoord op de twee problemen. Het erkent de onderscheiding tussen kunst en 

werkelijkheid niet, maar wil zelf werkelijkheid zijn. Het wil niet via de reflectie, maar 

door middel van direct ingrijpen de maatschappelijke werkelijkheid beïnvloeden. 

Zoals de theatermaker Milo Rau in zijn ‘Manifest van Gent’ (mei 2018) als in een 

parafrase van Karl Marx stelt dat het ‘er vandaag de dag in het theater niet om gaat de 

werkelijkheid af te beelden, maar deze te veranderen’.352 

Net als de beweging van het ‘buiten de theaters’ en het ‘naar binnenhalen van 

werkelijkheid’, kent het theater van de directe actie een langere geschiedenis. Zo 

gingen de Futuristen al de volksbuurten in om daar de mensen tot artistieke acties te 

bewegen, opdat, in de woorden van hun voorman Marinetti, ‘hun leven niet langer een 

simpele zaak van brood en werk, noch een leven van leegheid is, maar een werk van 

351 Dat hoeft niet altijd een nieuw inzicht op te leveren, het kan ook een ‘stilstaan’ bij het gekende 
inhouden, maar het gaat om een veranderende intensiteit van de ervaring die ons later reflecteren  
over iets buiten de theatergebeurtenis zelf.

352 De eerste stelling van het manifest luidt: IT’S NOT JUST ABOUT PORTRAYING THE WORLD 
ANYMORE. IT’S ABOUT CHANGING IT. THE AIM IS NOT TO DEPICT THE REAL, BUT TO MAKE THE 
REPRESENTATION ITSELF REAL.
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kunst’. Ook de befaamde leuze ‘pratiquer le poésie’ van de leider van het Surrealisme, 

André Breton, drukt het streven uit om niet langer vorm te geven aan kunstzinnige 

werken, maar aan een kunstzinnig leven. Ik deel dan ook Rancières observatie dat 

het streven naar een kunst die ‘opgaat in het leven’ een tamelijk constante factor is 

binnen de moderne kunstpraktijk. Maar ik wil ook opmerken dat het theater van de 

onmiddellijke actie, als een radicale versie van ‘het opgaan in het leven’, lang een 

geringe tegenkracht is geweest ten opzichte van de dominante traditie van het theater 

als commentaar. Het was er vooral als verlangen, ten tijde van de vroeg-Romantiek, 

waar een esthetisch leven een utopisch en kritisch ideaal was. Het was er soms bij de 

Historische Avant-gardes, zoals het Futurisme. En incidenteel bij de neo-avant-gardes met 

hun politieke happenings en participatieprojecten.353 Maar zelfs sterk politiek gericht 

theater met revolutionaire aspiraties, zoals het agitproptheater rond de 1930’s en het 

politiek uitgesproken vormingstheater van de 1970’s, wilde toch vooral door middel 

van voorstellingen het bewustzijn van de toeschouwers doen veranderen. Ook dergelijk 

theater was daarmee in feite vooral theater van commentaar. 

De idee van theater als directe actie wint echter aan kracht in de belevingscultuur, 

waar er weinig vertrouwen is in de kritische potentie van het toeschouwer zijn. Een 

cultuur waarin de waarde van onmiddellijkheid en nabijheid, van het in een concrete 

situatie staan en daarin handelen, dominanter wordt ten opzichte van de oude waarden 

van reflectie en esthetische distantie. Het huidige theater van de onmiddellijke actie is 

daarmee niet alleen op te vatten als een reactie op de algehele idee van ‘het theater als 

commentaar’ op zich, maar ook als een uiting die goed aansluit bij de condities van de 

belevingscultuur. Zo legt de Vlaamse theatermaker Chokri Ben Chikha in de Staat van het 

Theater van 2018 een verband tussen de getheatralieerde samenleving en de politieke en 

sociale onmacht van al het ‘tonende theater’:

“…de politiek bedient zich steeds meer van theatrale middelen. Met characterbuilding 

en cliffhangers passen de media grif de wetten van het drama toe. En dat geeft 

te denken. Krijgen we een overkill aan fictie? Maakt dat kunst straks overbodig? 

(…) Of moeten kunstenaars op zoek naar een andere rol? (…) Brengen we ook 

daadwerkelijk iets teweeg? Of gebruiken we onze artistieke vermogens om een 

beetje weg te dromen? (…) Ik vind dat wij moeten ingrijpen. En niet door weer een 

relativerend toneelstukje te maken, maar daadwerkelijk in de realiteit.” 354

Het lijkt hoe dan ook geen toeval dat we vanaf het einde van de vorige eeuw, wanneer 

de belevingscultuur zich stevig gevestigd heeft, steeds vaker makers zien die met hun 

theater vooral onmiddellijke sociale verandering teweeg willen brengen. Theatermakers 

353 We zien in de 1970’s ook hoe politieke manifestaties hun inspiratie opdoen uit de happenings en events 
uit de artistieke performance cultuur, zoals bijvoorbeeld de sit-ins en teach-ins.

354 De jaarlijkse toespraak waarmee het theaterseizoen in Nederland geopend wordt. Voor de toespraak van 
2018 was Chokri Ben Chikha uitgenodigd. 
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die ontmoetingen tussen bewoners van flatgebouwen organiseren met als doel elkaar 

beter te leren kennen en mogelijke eenzaamheid te bestrijden, die vluchtelingen op 

het toneel bijeenbrengen om hen zich te laten uiten en in contact te brengen met 

lotgenoten en medelanders, of die letterlijk daklozen en buurtbewoners tegenover 

elkaar zetten met het verzoek elkaar in de ogen te kijken. Het is de tijd van de 

opkomst van wat kunsthistoricus Nicolas Bourriaud (2002) ‘relationele kunst’ zal 

noemen. Van kunstgebeurtenissen die vooral gericht zijn op het tot stand brengen van 

ontmoetingen tussen bezoekers, als een soort vrijplaatsen van menselijke interactie.355 

Het is ook de tijd van de opkomst van het community theater. Een vorm van theater 

waarin de sociale emancipatie, of zoals het wel genoemd wordt ‘de empowerment’, 

van de deelnemers vaak als belangrijkste doel gezien wordt. Ook dergelijk theater 

kent een langere geschiedenis. Maar het is vooral vanaf de 1990’s dat beleidsmakers 

en sociale professionals de community arts op de kaart zetten.356 De erkenning door 

de dominante theaterwereld blijft niet lang achter en vanaf het begin van het nieuwe 

millennium wordt gemeenschapstheater een steeds belangrijkere speler in het 

landschap van Nederland en Vlaanderen.357 

Buiten de art world theorie?

Alle drie de bewegingen zijn niet alleen op te vatten als reacties op de problemen 

die zich rond de kritische werking van theater in de belevingscultuur voordoen; ze 

schuiven ook zelf in meer of mindere mate de richting op van de beleving. Al kunnen 

de eerste twee bewegingen nog altijd binnen het voorstellingsmodel opereren; ook 

onder hun invloed verandert de bezoeker, in ieder geval op sommige momenten, in 

een getuige of een actor. De drie verhouden zich ook kritisch ten opzichte van het 

theater van de voorstellingscultuur dat zich door middel van de instituties altijd 

enigszins afzonderde van het dagelijks leven. Daarmee dagen deze bewegingen de 

artistieke theorie uit die stelde dat kunst iets anders is dan de werkelijkheid, en die 

355 Bouriauds belangrijke publicatie Relational Aesthetics (2002) wordt verderop in dit hoofdstuk besproken.
356 In hun artikel Verbinden door te ontwrichten uit 2010 zien Trienekens en Postma dan ook de 

belangstelling van politieke en maatschappelijke instellingen als een belangrijke factor in het 
succes van de community arts. “…beleidsmakers en sociale professionals ontpoppen zich tot 
verbindingspropagandisten en zijn er in toenemende mate van overtuigd dat kunst mensen kan 
verbinden, diversiteit zichtbaar kan maken en bruggen kan bouwen.” Boekman 82, 22e jaargang, p. 23. 

357 De term Community Art is in de jaren ’20 van de vorige eeuw geïntroduceerd door Alexander 
Drummond, professor in New York, om er een stimuleringsprogramma mee aan te duiden voor 
de ontwikkeling van toneelteksten die door mensen uit een lokale, vaak rurale gemeenschappen 
geschreven werden. In de jaren ’60 ontwikkelt zich, vooral in Zuid-Amerika, een theaterpraktijk 
die sterk op gemeenschappelijke improvisaties is gebaseerd en waarbij de thema’s door de lokale 
gemeenschappen worden aangereikt en waarbij de voorstelling aan hen (en vaak ook met hen) wordt 
gepresenteerd. In de jaren ’70 ontstaat in Nederland het vormingstheater en het politiek theater. 
De Utrechtse theatergroep Stut, opgericht in 1977, wordt algemeen beschouwd als pionier op het 
gebied van het Gemeenschapstheater in Nederland. In Vlaanderen wordt de term Sociaal Artistiek 
Theater gebezigd, om een fenomeen te omschrijven dat aanvankelijk vooral sterk op cultuurspreiding 
was gericht. Onderwijsinstelling Codarts kende van 2005 tot 2009 een lectoraat Community Arts, de 
Regie opleiding van de Toneelacademie heeft sinds 2006 geregeld projecten gemeenschapstheater 
georganiseerd, terwijl er inmiddels in Nederland en Vlaanderen ook zelfstandige kunstopleidingen in 
Community Arts zijn. 
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stelde dat juist de bemiddelende instituties daarvoor zorgen. Dat gebeurt in lichte 

mate bij de beweging van ‘buiten de theaters’, op locaties waar er geen duidelijke 

‘atmosfeer van een artistieke theorie’ is. Het gebeurt ten dele bij ‘de opkomst 

van werkelijkheid’ op momenten dat de artistieke theorie er niet in slaagt om de 

gebeurtenis te behoeden voor een ‘terugval naar het reële’. Maar die uitdaging wordt 

pas echt krachtig bij het theater van ‘de directe actie’. Tegelijk met de idee van de 

tonende kunst, van het theater als commentaar, bestrijdt het de idee dat kunst iets 

is dat zich onderscheidt van de werkelijkheid. Dat wil niet zeggen dat bij iedere vorm 

van wat ‘activistisch theater’ wordt genoemd, dat onderscheid volledig verdwijnt. Er 

zijn theatervormen waarvan wij kunnen zeggen dat zij niet die maatschappelijke actie 

zelf zijn maar actie willen oproepen of deze willen voorbereiden, zoals het hierboven 

genoemde vormingstheater of sommige theatergebeurtenissen van Augusto Boal.358 

Voor deze vormen kan gelden wat de Vlaams-Nederlandse onderzoeksgroep BAVO 

signaleert, die zich in diverse publicaties kritisch heeft verhouden tot activistische 

kunst: het onmiddellijk sociaal resultaat prevaleert boven symbolische expressie 

en klassieke artistieke criteria als vorm en inhoud. BAVO typeert dit soort activisme 

dan ook met de slogan Less high art, more pragmatism please!359 Maar de nadruk op het 

onmiddellijk sociaal resultaat kan er ook toe leiden dat iedere claim van kunst (of 

dat nu ‘hoge’ of ‘lage’ kunst is) een zinloze geste wordt. Bij wat ik ‘het theater van de 

onmiddellijke actie’ of ‘het directe ingrijpen’ noem, is die distantie tussen ‘kunst en 

leven’, tussen ‘werk en werkelijkheid’ geheel verdwenen. Het theater ìs de politieke of 

sociale actie en omgekeerd. 

Het zal duidelijk zijn dat er geen algemene indicatoren zijn die aangeven 

wanneer iets onder het regime van de onmiddellijke actie ‘uitgeklede kunst’ of 

‘verdwenen kunst’ is. Dat blijft van geval tot geval een kwestie van debat. Misschien 

vinden sommigen dat ‘de kunst’ al verdwenen is bij die voorstelling waarin vijf 

bijstandsmoeders achtereenvolgens over hun leven vertellen. Verhalen die sterk op 

elkaar lijken, maar in het kader van de empowerment en sociale gelijkwaardigheid 

van rollen toch geheel intact gelaten werden. Mogelijk ervaart men iedere afwezigheid 

van kunst bij een community-project met thuislozen, waar bezoekers verzocht worden 

om naar voren te komen om langere tijd in de ogen van de in een rij opgestelde 

358 In Theatre of the oppressed legt Boal (1993) uit waar volgens hem verschil zit tussen het werk van Brecht 
(waarvan ik het grootse deel binnen de traditie van ‘theater als commentaar’ zou willen rekenen) en 
zijn eigen werk, dat niet de politieke actie zelf, maar wel de oefening in de actie is. “Brecht proposes 
a poetics in which the spectator delegates power to the character who thus acts in his place but the 
spectator reserves the right to think for himself, often in opposition to the character. (…) But the poetics 
of the oppressed focuses on the action itself: the spectator delegates no power to the character (or actor) 
either to act or to think in his place; on the contrary, he himself assumes the protagonic role, changes 
the dramatic action, tries out solutions, discusses plans for change – in short, trains himself for real 
action. In this case, perhaps the theatre is not revolutionary in itself, but it is surely a rehearsal for the 
revolution.” (p. 98)

359 BAVO: “Artists, one more effort to be really political” in Cauter, L. de (e.a.) (2011) Art and Activism in the 
Age of Globalization, p. 289. 
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thuislozen te kijken, ‘omdat dit in de werkelijkheid nooit gebeurt’. Niet altijd is een 

complete set aan artistieke criteria, zoals kwesties van compositie, gelaagdheid van 

tekens, verbeelding, virtuositeit, zintuiglijke rijkdom, in zijn geheel belangrijk in onze 

ervaring van kunst. Hoe we, om maar iets te noemen, ‘gelaagdheid’ omschrijven en 

wegen, verschilt van performance tot performance en is altijd onderwerp van kritische 

uitwisseling. Maar het punt is, dat dergelijke criteria door de voorstanders van het 

activistisch theater niet eens als relevant beschouwd worden. Claire Bishop beschrijft 

in Artificial Hells (2012), een uitgebreide studie naar participatiekunst, hoe in de wereld 

van gepolitiseerde kunstenaars de term ‘kwaliteit’ vaak een vervloekt woord is dat 

vooral de belangen van de culturele elites zou dienen, terwijl esthetiek opgevat wordt 

als iets elitairs en westers dat het streven naar sociale en culturele gelijkheid in de 

weg staat.360 Het is als kunst erkende kunst die zich niet als zodanig onderscheiden 

wil. 

Wanneer we dus vaststellen dat Bitte Liebt Österreich! in de hoedanigheid van door 

instituties erkend kunsttheater een grote rol in de openbaarheid speelde, is daarmee 

dus nog niet gezegd dat het als andere activiteit die rol speelde. Dat laatste hangt 

voor een belangrijk deel af van de vraag of we de gebeurtenis als een vorm van direct 

activisme moeten begrijpen of niet. En precies dit diffuser worden van de grenzen 

tussen kunst en werkelijkheid heeft, zo wil ik laten zien, consequenties voor de 

concepten openbaarheid, sociale autonomie en de figuur van de kritiek.

III BITTE LIEBT ÖSTERREICH! HET THEATER VAN OPENBAARHEID

De drie reacties in Bitte Liebt Österreich!

Zoals gezegd, hebben de drie reacties op de actuele crisis in het kritische theater ieder 

hun voorgeschiedenis, maar winnen zij in de belevingscultuur aan dominantie en 

betekenis. In deze paragraaf wil ik laten zien hoe zij alle drie terug te vinden zijn in 

het project van Schlingensief en hoe dat het concept van de openbaarheid bevragen 

zal. We keren terug naar Wenen in het voorjaar van 2000. 

Van geringe maatschappelijke invloed, van een lauw reagerende openbaarheid, van 

zelfbevestigende preken voor kleine parochies is op de Herbert von Karajan platz geen sprake. 

Vanaf het eerste moment dat de containers er staan, is er al ‘reuring’. De directeur van de 

Opera protesteert bij de festivalorganisatie tegen de plaatsing van de installatie vlak voor 

de ingang van zijn gebouw, omdat het de bezoekers van de opera zou verstoren. Als in Der 

Spiegel daarover een bericht verschijnt, ontkent de directeur bezwaar te hebben gemaakt. 

360 Bishop, C. (2012, pp. 7-18).
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Naar de reden van die ontkenning kunnen we enkel gissen, maar het ligt voor de hand dat een 

gerenommeerd kunstinstituut niet de reputatie wil hebben kunstwerken te verbieden en het toch 

al bestaande beeld van de elitaire cultuur met haar deftige intolerantie voor het straatgewoel 

niet nog meer bevestigd wil zien. Maar de stemming van schandaal begint pas echt als de 

Kronen Zeitung, het meest gelezen dagblad van Oostenrijk en zelf een wat wel genoemd wordt 

schandaal- of sensatiekrant, meteen een artikel plaatst. “Touristen entsetzt, Wiener empört: 

Festwochen finanzieren skandalträchtige Schlingensief-Aktion vor der Wiener Oper,” luidt de 

kop. Vanaf die dag zal de krant iedere dag een verontwaardigd artikel publiceren. Vanaf die 

dag zal het aantal bezoekers op het plein toenemen. Driehonderd à vierhonderd mensen staan 

dagelijks op het plein, het is een komen en gaan van de vroege ochtend tot de late avond. 

Burgers en bestuurders van Oostenrijk weten dat ‘het buitenland’ hen in de gaten houdt. 

Een buitenland dat vertegenwoordigd wordt door toeristen en internationale media. En het 

feit dat Schlingensief hen aanmoedigt om foto’s en films te maken, zal de inwoners van het 

land ongetwijfeld nog bewuster maken van het feit dat ook zij het zijn die bekeken worden. 

Oostenrijkers verzamelen zich rond de containers. Een deel uit sensatiezucht misschien, een deel 

uit een ‘belangeloze interesse’ voor dit kunstproject. Maar het overgrote deel is er uit politieke 

overwegingen: om steun te betuigen aan dit project dat de vreemdelingenhaat in hun land aan 

de kaak zou stellen, om te protesteren tegen de negatieve beeldvorming die gecreëerd wordt, 

of om te protesteren tegen de wijze waarop de asielzoekers zijn opgesloten. Politiek rechts, 

midden en links gaan met elkaar en Schlingensief in debat. Dat gaat er soms fel aan toe. Nu 

en dan moet de veiligheidsdienst tussenbeide komen om mensen te beschermen. Sommige 

bezoekers roepen dat een Duitse kunstenaar zich niet met hen bemoeien moet. Dagblad Kronen 

rekent zijn lezers voor wat ‘de actie vermomd als kunst’ aan Oostenrijks belastinggeld kost. 

De woordvoerster voor cultuur van de FPÖ verklaart in een televisiedebat met Schlingensief 

dat haar partij zich niet laat provoceren en stelt vast dat het project geen kunst is. Een kleine 

vrachtauto rijdt rond in de buurt van het plein met in grote letters Das ist nicht Wirklichkeit. 

Das ist Spiel. Gefährliches Spiel mit Emotionen. Österreich ist anders. En daaronder de 

naam van de burgemeester van de stad, Michael Haüpl, lid van de sociaaldemocratische SPÖ. 

Een bus met toeristen uit Israël zou bij het zien van de tekst boven de containers onmiddellijk 

zijn omgedraaid en het land verlaten hebben. De eerste nacht klimmen twee mensen de 

containers op in een vergeefse poging om het bord met de tekst ‘Ausländer raus’ te verwijderen. 

De vierde dag is er een massalere actie. Er klinkt luid tromgeroffel en geschreeuw. Linkse 

actievoerders dringen zich naar voren en roepen dat zij de asielzoekers bevrijden gaan. Zij 

klimmen op het dak en willen naar binnen dringen om de bewoners uit de containers te halen. 

Het lukt Schlingensief en zijn team net om hen van hun plan af te halen, maar de doodsbange 

asielzoekers worden die nacht voor de zekerheid in een hotel ondergebracht om de volgende dag 

terug te keren.361

361 Bron: Paul Poet (2002).
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De gebeurtenissen hebben op zijn zachtst gezegd weinig van doen met de 

overzichtelijkheid van een reguliere voorstelling in een reguliere theaterzaal. Waar 

wat gebeurt en wat er de werking van is, laat zich niet eenvoudig in kaart brengen. 

Maar we zien wel dat alle drie de reacties op de twee problemen tegelijkertijd en op 

krachtige wijze plaatsvinden. Laten we ze nog een stuk voor stuk langslopen. 

Uit de theaters. Een netwerk van plaatsen van openbaarheid

Waar vindt het project plaats? Op het plein, in ieder geval. Waar de asielzoekers zijn, waar 

Schlingensief en diens medewerkers zijn en waar de mensen met elkaar voor het oog van 

camera’s en passanten in debat gaan. Het plein is podium en plaats van openbaarheid 

geworden. Anders dan op veel festivals is hier op het plein geen semi-gesloten ruimte. De 

enige gesloten ruimten zijn de containers, waarin de asielzoekers verblijven. De rest is 

open, voor iedereen zichtbaar, toegankelijk, er is geen entreebewijs nodig. Boven op het dak 

van de containers houden kunstenaars en politici toespraken, voeren de asielzoekers een 

poppenkastspel op met een tekst die de beroemde schrijfster Elfride Jelinek op basis van de 

eerste door hen geleerde Duits woorden heeft samengesteld.362 Binnen performen de asielzoekers 

hun Big Brother show, die door de spleten van een houten schutting door bezoekers van het 

plein bekeken kan worden. Schlingensief noemt het een peepshow die vrij toegankelijk is. 

Binnen zijn ook de camera’s en microfoons die de show opnemen voor een site op het internet 

die druk bezocht wordt.363 Buiten bewegen discussiërende mensen, observeren journalisten, 

blijven toeristen even staan, lopen operabezoekers stilletjes langs. Nog verder buiten, verder 

weg van het plein en van de stad, zijn het de toeschouwers op het internet, die bovendien 

het verloop van de show bepalen door hun stem op asielzoekers uit te brengen. En er zijn de 

talkshows, de nieuwsuitzendingen, de dagelijkse krantenberichten die in de huiskamers van 

Oostenrijk en enkele andere landen verschijnen.

De zes dagen op het plein staan centraal. Een fysieke plaats die echter een veel groter bereik zal 

hebben. Alsof daar met kracht een stok in het water is gestoken waarvan de rimpelingen steeds 

grotere kringen vormen. En terwijl die kringen uiteengaan, wijzen zij ook terug naar waar het 

centrum is. Want wat hier gebeurt, verschilt van een theatervoorstelling die in kranten of op 

televisieprogramma’s grote aandacht krijgt. In dat laatste geval zal de aandacht er ongetwijfeld 

ook toe leiden dat er de volgende dagen meer bezoekers op af zullen afkomen en dat deze 

bezoekers die spraakmakende voorstelling meer ‘geladen’ zullen bekijken. Maar die media en 

die voorstelling zullen toch min of meer gescheiden werelden blijven. Terwijl hier op het plein 

alles samenkomt. Mensen vernemen iets via televisie of uit de krant en komen gelijk naar het 

plein, al dan niet gevoed met nog meer argumenten voor hun protest of steunbetuiging, ze 

bespreken daar onderling wat in kranten staat, terwijl uitgenodigde sprekers vanaf het dak op 

362 Ook FPÖ-politici waren uitgenodigd om vanaf dit dak te spreken, maar gaven geen acte de présence. 
Jelinek zou vier jaar later de Nobelprijs voor literatuur winnen. 

363 Reeds de eerste dag heeft de site zoveel bezoekers (meer dan 70. 000) dat de server tijdelijk uitvalt.
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hun beurt weer kunnen reageren op wat onder hen gebeurt. Tegelijk wordt dit alles weer door 

de journalisten geregistreerd die het nieuws in de huiskamers zullen brengen, zodat er één grote 

feedbackloop ontstaat. 

Bitte liebt Österreich! is daarmee niet alleen een voorbeeld van een project waarin het 

theater uit de reguliere theaterzalen is gehaald, maar ook van een project waarin 

meerdere podia gelijktijdig worden bespeeld, podia die bovendien met elkaar in 

verbinding staan en elkaar over en weer betekenis geven. 

De opkomst van werkelijkheid. Een veelvoud aan performers

Ze waren als criminelen of beroemdheden binnengebracht, in een geblindeerde bus, hun 

gezichten verborgen achter kranten en tijdschriften, omringd door camera’s. Twaalf echte 

asielzoekers in echte containers op een plein. De vlag van de FPÖ, de banier van de krant, 

de politici die later op het dak hun toespraken zullen houden, het is allemaal echt. Maar het 

zijn de bezoekers die het belangrijkste element van werkelijkheid vormen. Deze mensen op 

het plein in Wenen zijn niet enkel toeschouwer. Zelfs de passanten niet die vluchtig toekijken. 

De werkelijkheid die zij zien, maakt hen tot getuigen. Zij zijn de ogen die zien wat de ene 

helft van de bezoekers niet zichtbaar wil hebben en de andere helft wel. Niet voor niets roept 

Schlingensief hen via de megafoon op foto’s te maken. Als zij hun foto’s maken en die later 

thuis vertonen, werken zij mee aan de beeldvorming over de gebeurtenissen van dit land. Dan 

worden zij meer dan getuigen; dan worden zij medeplichtigen. De mensen die op het plein 

met elkaar in debat gaan, zijn mensen die gezien willen worden, mensen die kenbaar willen 

maken wat zij vinden van het schouwspel. Zij zijn hier omdat ze weten dat de buitenwereld, 

vertegenwoordigd door de toeristen en journalisten, naar hen kijkt. Iedereen op en in de buurt 

van het plein representeert iets. Zelfs de mensen die liever een ander soort publiek willen zijn en 

geruisloos richting Opera willen lopen, performen een rol die groter is dan henzelf. 

Op de filmregistratie die Paul Poet van het gebeuren maakte, verschijnt een jonge stadsgids 

in beeld die vertelt dat hij toeristen naar het plein toeneemt. ‘Nu zullen jullie het echte Wenen 

zien,’ zegt hij hen. Het Wenen van een fel debat. Als de gebeurtenissen rond de containers 

theater zijn, en daar is bijna alles voor te zeggen, mensen ensceneren zich immers voor een 

publiek, dan is het ‘een enscenering van authenticiteit’.364 Net zoals Big Brother dat is. Maar het 

is bovenal een theater van openbaarheid. Alle aanwezigen vertegenwoordigen iets en zijn bezig 

met wat anderen representeren. En het belangrijkste spektakelstuk is precies die openbaarheid, 

de toegang die allen nemen en krijgen om een debat te voeren over kwesties van algemeen 

belang. Een vrouw stelt dat de buitenlanderhaat in het Duitsland van Schlingensief veel erger 

is, een andere vrouw schreeuwt dat alle buitenlanders welkom zijn, behalve die ‘Krautz’.365 

364 Ontleend aan een anonieme publicatie over Schlingensief: Inszenierung von Authentizität uit 2008 van het 
Institut für Theaterwissenschaft, München.

365 Scheldwoord voor Duitsers.
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Een donkere man zegt kalm tegen zijn opgewonden witte opponent dat hij wel degelijk racisme 

in het land ervaart. Een man protesteert tegen het geven van belastinggeld aan kunstenaars, 

een oude man in militair uniform hult zich in de vlag van Oostenrijk en schreeuwt iets door de 

megafoon. Het gebeurt allemaal voor de ogen en oren van anderen. Je kunt niet stellen dat deze 

mensen de belangrijkste performers zijn. Als in een klassieke koortekst gaat het om het geheel. 

Maar alles draait dus om één thema: het debat over beeldvorming. En het theatrale beeld 

daarvan vormen zij zelf. 

Het theater van de actie. Wie grijpt waar in?

‘Hoelang zal de tekst ‘Ausländer raus’, hoelang zal de vlag van de FPÖ hier op dit plein 

aanwezig zijn,’ vraagt Schlingensief door de megafoon. Alsof hij de menigte wil oproepen om 

het plein schoon te vegen. ‘Kom foto’s nemen van het fascistisch Oostenrijk,’ schreeuwt hij tot 

verbouwereerde toeristen. Alsof hij de wereld een schandvlek wil laten zien en de dreigende 

sancties van de Europese Unie bespoedigen wil. 

En dan die onooglijke containers en al dat rumoer zo vlak voor de Opera,- dat lijkt wel een 

vorm van activisme tegen de ‘gevestigde orde’ van de traditionele kunstinstituties.366 Terwijl 

toeristenbussen dankzij Schlingensiefs ‘bezetting’ niet meer op het plein parkeren kunnen. 

Er lijken duidelijke elementen van ‘de derde reactie’ aanwezig te zijn, van het theater 

van de directe actie. We zouden het hele project dan ook kunnen opvatten als een 

protestactie tegen het vreemdelingenbeleid van de nieuwe coalitie. Een politiek 

bewogen bezetting van het plein, in een licht ironisch, artistiek jasje.367 

En ongeacht de doelen van Schlingensief en zijn team,- een flink deel van de 

aanwezigen op het plein, is voor een onmiddellijke actie gekomen. Zoals de mensen 

die voor camera’s verkondigen dat de politieke werkelijkheid van Wenen anders is, 

die luidkeels protesteren tegen de karikatuur die van hun land gemaakt zou worden. 

Zoals de mensen die de containers bestormen om de asielzoekers te bevrijden. 

Maar of het hele project een vorm van activistisch theater te noemen is, hangt af 

van wat we denken dat dit alles beoogt, en wie de leiding heeft om dat te beslissen. Of 

anders gezegd: de vraag is wie nu precies waarin ingrijpt. We komen op die vraag later 

366 De vorm van kunst(-performances) als institutionele kritiek, als kunst die verschijnt binnen specifieke 
kunstinstituties om hun macht en werking kritisch te bevragen, komt vooral in de 1970’s naar voren. 
Zoals in het werk van Mierle Laderman Ukels: Cleaning the museum, voor het Wadworth Atheneum 
museum (23 juli 1973) waar de performster de trappen van het museum schoonmaakt om de door 
musea verborgen, vaak ‘vrouwelijke’ arbeid zichtbaar te maken. Cf. Miwon Kwon (2004) One place after 
another, pp. 19-23. 

367 De ironie zit dan in het feit dat de makers het te bestrijden doel, in dit geval de politiek van het 
uitzetten van asielzoekers, juist omarmen en uitvergroten om zo de absurditeit of de wrede logica van 
die politiek aan te tonen. Het is een strategie die wel die van de ‘hyperidentificatie’ of ‘overidentificatie’ 
wordt genoemd. De acties van The Yesmen of het project Enjoy Poverty van Renzo Martens worden ook 
wel beschreven als actie met een dergelijke strategie. De ingewikkeldheid van dergelijke duidingen 
zit hem mijns inziens vooral in zeer diffuse begrippen als ‘ironie’, ‘veinzen’, ‘ernst, die toch vooral de 
intenties van de makers vooropstellen. Cf. Eva Fotiadi (2007) “Cultural Activism Today. The art of over-
identification”. 
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terug, wanneer we kwesties rond de autonomie bespreken. Voor nu is het vooral van 

belang om te zien hoe het samenkomen van de drie strategieën rond één gebeurtenis 

het concept ‘openbaarheid’ doet veranderen. 

IV EEN NIEUW CONCEPT VAN OPENBAARHEID. HET POREUS 
 WORDENDE VERSCHIL TUSSEN ‘BINNEN’ EN ‘BUITEN’

Laten we nog eens terugkeren naar de dubbele beweging die vanaf het begin van de 

voorstellingscultuur wordt gemaakt. Met het openbaar worden van het theater gaat 

het zich meer richten op in de samenleving spelende kwesties en wordt het deel van 

de publieke opinie. Tegelijkertijd wordt het theater tot een eigen domein gemaakt 

waarin de kunstvorm centraal komt. De theaterkunst wordt daarin juist losgemaakt 

van het dagelijks leven. Maar die weg ‘naar binnen’ vindt dus plaats in een context van 

openbaarheid. Die context noem ik de theateropenbaarheid, een theateropenbaarheid 

die een mate van autonomie kent ten opzichte van de grote, volle openbaarheid 

in het maatschappelijke leven, maar wier streven en werking steeds op die grote 

openbaarheid is gericht. 

Binnen, in die doorgaans gesloten ruimte, vindt een voorstel tot wereldduiding 

plaats. Er is daar sprake van een verbeelding van ethisch of politiek geladen 

gebeurtenissen die de kijker tot reflectie kunnen bewegen, maar die als het ware 

ook nog een zeker ‘hypothetisch karakter’ hebben.368 Omdat performer en publiek 

zich in een ruimte bevinden met een claim van algemeen belang, is de vraag van de 

toeschouwer ‘waarom wordt dit mij vertoond’, tegelijk een vraag naar ‘waarom zou dit 

de openbaarheid verdienen’. Eerst buiten, na afloop van de theatergebeurtenis, zullen 

die inzichten en ervaringen hopelijk tot een openbaar debat en tot daadwerkelijke 

acties leiden.369 

Er is dus als het ware een ‘theateropenbaarheid’ waarin een voorstelling, een 

publiek voorstel gepresenteerd en geproefd wordt. En er is de ‘volle openbaarheid’ 

waarin die binnen opgedane ervaringen materiaal voor een maatschappelijk discours 

kunnen vormen.

We hebben ook gezien hoe er binnen de voorstellingscultuur de neiging was om 

die autonomie, de wereld binnen, te versterken door bijvoorbeeld de ruimte waarin 

de voorstelling zich afspeelde verder af te scheiden of door de autonomie van de 

enscenering verder op te voeren. Het is een praktijk die nog altijd actief is.370 

368 Het befaamde magic if van Stanislavski is wellicht een goede manier om dit te beschrijven. De regisseur 
hanteerde dit vooral met betrekking tot acteurs, maar het gaat evengoed op voor de toeschouwer. 
Ietwat vrijelijk toegepast: het ‘stel dat u zich in een situatie bevindt waarin X aan de hand is, wat zou u 
doen’ is een manier om de verbeelding en reflectie aan te moedigen, zonder dat dit meteen tot directe 
actie hoeft te leiden. 

369 En die hoop was gerechtvaardigd in de dagen dat het kunsttheater en zijn publiek èn iets bijzonders 
waren èn iets openbaars, iets met een claim algemeen belang te vertegenwoordigen.

370 Zoals in het voorbeeld van de doorloop van Oidipous (Hoofdstuk I, p. 13 e.v.) waar de afgesloten ruimte, 
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Maar in de belevingscultuur is er de algemene tendens om, zowel op het niveau 

van de bemiddelende instituties als van de theatergebeurtenissen zelf, de 

theateropenbaarheid juist meer te openen voor de wereld buiten. En ook als dit 

plaatsvindt binnen het raamwerk van een voorstelling, verandert, met de ervaring 

van nabijheid van het reële, de dispositie van het toeschouwerschap. Ook als de 

bezoeker uiterlijk gezien een roerloos en zwijgend waarnemer blijft, kan hij, oog in 

oog met de werkelijkheid, onzeker worden over zijn eigen rol als toeschouwer van 

het gebeuren, kan hij zich meer een getuige of mogelijk zelfs een medeplichtige of 

medeverantwoordelijke binnen het gebeuren voelen, en bevraagt de mogelijkheid of 

zelfs wenselijkheid van direct handelen zijn rol als louter observator. In dergelijke 

situaties kan de bezoeker zich sterk bewust zijn van de ethische en/of politieke 

krachten van zijn aanwezigheid. 

Dit aanwezig zijn zelf kan reeds als ethisch of politiek geladen feit ervaren worden 

en daarmee wordt de gehele situatie ethisch of politiek. Zeker als dit ook nog binnen 

de theatergebeurtenis gethematiseerd wordt. 

In het eerdergenoemde Theatre & Politics beschrijft Kelleher een scene uit Gulio Caesare 

van Sociètas Raffaello Sanzio, waarmee hij dit politieke aspect ìn de theatersituatie 

wil illustreren. In het drama van Shakespeare breekt na de moord op Caesar een 

volksopstand uit, waarop Brutus en Antonius op het Forum een toespraak voor de 

verzamelde menigte houden. Er is dus in het stuk een publiek op het toneel dat 

kijkt en luistert naar twee politieke tegenstanders die beiden zullen pogen het volk 

te overtuigen met alle retorische middelen die zij tot hun beschikking hebben. In 

de scène van Sociètas werd het personage Antonius gespeeld door een acteur die 

een laryngectomie had ondergaan. Het geluid dat hij maakte verscheen uit een 

duidelijk zichtbaar gat in zijn keel. Het was een fluistering die direct tot het publiek 

in de zaal gericht was, maar verdween in een kakafonie van beelden en geluiden. 

Kelleher gebruikt het als voorbeeld van een moment waarop de politiek ìn het theater 

ervaarbaar wordt. Waar de ethische en politieke kwesties doorgaans via bemiddeling 

plaatsvinden, zoals in het geval van het originele stuk Julius Ceasar door personages 

in een fictieve situatie die betogen voor een fictief publiek, wordt in deze bewerking 

de situatie zelf centraal gesteld: acteurs staan als acteurs voor een echt publiek te 

strijden om aandacht en maken zo machtsrelaties binnen die situatie zelf zichtbaar. 

De theatersituatie waarin die ontregelende werkelijkheid binnentreedt hoeft overigens 

niet het karakter van een fictieve kosmos te hebben. In het artikel A future for Tragedy? 

Remarks on the Political and the Postdramatic (2013) oppert Hans-Thies Lehmanns dat de 

politieke en kritische kracht vooral ligt in het feit dat iets buiten-esthetisch verschijnt 

de donkere zaal, de sterke autonomie van de enscenering en de fictieve kosmos die de performers 
weergeven, het oproepen van referenties naar de buitenwereld en politieke interpretaties na afloop van 
die voorstelling geenszins uitsluiten. 
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binnen de theateresthetiek, als een soort interruptie.371 Lehmann geeft een uitgebreid 

voorbeeld van zijn ervaring met de performance No Time for Art van Laila Soliman. In 

deze performance krijgen de bezoekers bij binnenkomst een handgeschreven brief in 

handen gedrukt en worden zij verzocht die voor te lezen voor een microfoon die in het 

publiek wordt doorgegeven. De brief bevat de naam en leeftijd van een demonstrant 

die op het plein van Caïro door politiegeweld om het leven is gekomen. Nadat ieder 

uit het publiek zijn brief heeft voorgelezen, worden er filmbeelden vertoond van de 

gebeurtenissen in Caïro. Lehmann vraagt zich naderhand af wat er precies gebeurd 

is en stelt vast dat het in de eerste plaats ging om het herdenken van degenen die 

hun leven hebben geofferd voor vrijheid en democratie. Hij voelt zich geëngageerd 

en geëmotioneerd en realiseert zich scherp dat hij niets aan de politieke realiteit 

in Egypte doet. De gebeurtenis in de zaal omschrijft hij als een ‘dramaturgie van de 

toeschouwer’, als event, als theater van een situatie, en als een tragedie, maar geen 

tragedie in de dramatische vorm, maar tragisch omdat er binnen de esthetische 

sfeer een werkelijkheid komt binnengedrongen. In deze performance is, zo schrijft 

Lehmann (2013): 

“...the participant drawn into a ‘warm’ process of sharing admiration, pity and 

terror (classical notions associated with the effect of tragedy). At the same time he/

she feels the lack in the face of the absence of action. The aesthetic appreciation is 

broken by a concrete questioning of the self.” (pp. 108-109)

In zowel het voorbeeld van Kelleher als van Lehmann wordt het onderscheid tussen 

‘binnen’ en ‘buiten’ brozer, zonder evenwel geheel te verdwijnen. Het concept 

van de dubbele openbaarheid zoals die actief was in de voorstellingscultuur, 

wordt uitgedaagd, maar niet werkelijk ondergraven. Voor een moment vallen 

het theaterpubliek en het politieke publiek samen, voor een moment wordt het 

directe ethische en politieke verhouden tot de gegeven situatie geactiveerd, komt 

het bewustzijn van de politiek van het toeschouwer zijn in verscherpte vorm de 

theateropenbaarheid binnen. Toch blijft er in dit voorbeeld ook nog altijd een 

verschil tussen het verhouden tot de werkelijkheid in een theatersituatie en tot de 

werkelijkheid daarbuiten. Zoals Kelleher ook beschrijft (2009): 

“When the drama of worldly politics –which is what so much of Shakespeare’s play 

is about- is turned over, as it is in this production, to a focus on how relations of 

power are organised in the theatre, then we might take the opportunity to think of 

other sorts of politics going on behind the public power-play of speeches and plots 

and Senate meetings and battlefield tactics and the like.” (p. 42) 372

371 Voor de term ‘interruptie’ bij Lehmann zie B. Woolf (2013): “Towards a paradoxically parrallaxial 
postdramatic politics?” (p. 41).

372 En in feite is dit verschil in verhouden tot de theatersituatie en de werkelijkheid erbuiten ook wat 
in veel kritisch belevingstheater, belevingstheater in de traditie van commentaar, plaatsvindt. In 
#1 Hollow is mijn verhouden tot de situatie een werkelijk en niet enkel hypothetisch verhouden; 
ik ben actief, neem ter plekke beslissingen, ik ben in het geding, ik kan verzet bieden, mijn keuzen 
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Maar bij Bitte liebt Österreich! lijkt het onderscheid tussen ‘theateropenbaarheid’ 

en ‘werkelijke of volle openbaarheid’, tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ wel geheel 

verdwenen. Op het plein en de kringen eromheen wordt geen verbeelding getoond 

die vraagt om een vertaalslag naar de werkelijkheid. Hier lijkt geen hypothetisch 

gedachtenexperiment gaande te zijn dat de bezoeker eerst op zich laat inwerken, 

hier is geen opgeschorte mening. Hier is sprake van direct debat en onmiddellijke 

stellingname binnen de theatersituatie zelf. Professionele politici spreken burgers 

toe, bezoekers worden aangemoedigd zich ter plekke te laten horen en het aanwezig 

zijn zelf is al een politieke geste. Er is geen theatrale gebeurtenis die verwijst naar een 

situatie die een openbaar debat verdient; het gebeuren zelf is dat publiek debat. Dat 

betekent dat de volle openbaarheid en de theatergebeurtenis bijeenkomen. Theater 

en openbare kritiek komen samen op één plaats, op hetzelfde moment. En dat dit 

gebeurt, komt niet alleen omdat hier de bewegingsruimte van de bezoeker veel groter 

is dan in het voorbeeld van Kelleher, waar de bezoeker vooral getuige is maar niet 

verondersteld wordt om zichzelf daadwerkelijk te laten horen (zijn rol is die van 

lid van een gehoor, een auditorium). Het komt ook omdat er in Giulio nog altijd een 

onderscheid is tussen theater en werkelijkheid. Terwijl de vraag of dat onderscheid in 

Bitte liebt gemaakt kan worden precies in het centrum van het debat staat. 

Wat is werkelijkheid, wat is ‘slechts’ beeld? Over die kwestie gaat het die week in 

mei. En juist dat zorgt niet alleen voor een esthetische, maar ook politieke verhouding 

tot het gebeuren. Wat werkelijkheid en wat beeldvorming, fictie of enscenering is, is 

voor de individuele toeschouwer niet zozeer onderwerp van twijfel, zoals in het geval 

van de plotseling stilvallende acteur, maar is het onderwerp van strijd. Schlingensief 

zelf roept dan weer dat het werkelijkheid dan weer dat het kunst is, de burgemeester 

van de stad verklaart dat het spel is, maar wel een met gevaarlijke consequenties, een 

woordvoerster voor cultuur stelt dat het noch met kunst noch met de werkelijkheid te 

maken heeft. De discussies van de spect-actors over die kwestie zijn daarmee politiek 

geladen en zijn tegelijk in de grond esthetisch van aard, omdat zij gaan over de vraag 

wat zichtbaar wordt gemaakt en wat niet, hoe beelden een werkelijkheid kunnen 

vormen en welke beelden wij van de werkelijkheid hebben. 

Maar wat betekent het wanneer die openbaarheid tegelijk het spektakel is? Is in feite 

niet iedere goed georganiseerde publieke actie, iedere publieksbewuste provocatie 

of politieke campagne een spectaculaire manier van openbaarheid creëren? Of 

is Bitte liebt Österreich! op te vatten als een commentaar op de openbaarheid? 

Wordt er toch een theateropenbaarheid opgeroepen om juist de openbaarheid 

in de getheatraliseerde wereld te bevragen? Min of meer op de manier waarop 

hebben consequenties. Maar na afloop zal ik dat wat ik werkelijk heb meegemaakt vertalen naar de 
werkelijkheid erbuiten, ervan uitgaande dat #1 Hollow daarover iets zeggen wil. Dan zal het werkelijke 
debat plaats kunnen vinden. 
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Warhols Brilloboxen in hun status als kunstwerken niet een verdubbeling van de 

werkelijke dozen zijn, maar ‘er iets over zeggen’. Geldt voor Bitte liebt Österreich! wat 

theaterwetenschapper Theron Schmidt erover schrijft?

“Many commentators praise the way in which the project used performativity and 

participation as a way to mobilise ‘the public sphere’, catalysing debate and action 

in order to further an anti-fascist political agenda (Forrest 2008, Varney 2010). But 

what I think is interesting is not the way in which it uses spectacle to mobilise 

the public, but the way in which it reveals the idea of ‘the public’ to be itself 

spectacular – a matter of appearance, representation, and simulation.” (2011, p. 2)

Wat gebeurt er rond het plein? Betreft het een politieke actie, betreft het kunst? 

Zoals we hierboven zagen, zijn dergelijke categorieën niet meer zo onbekommerd 

te gebruiken. Althans niet meer in de geest van de art world theorie van Danto. 

Theaterinstituties hebben uitingen van politieke activisme opgenomen, erkend als 

kunst. En als het om dergelijke eenvoudige onderscheidingen gaat, helpt Schlingensief 

zelf ons in ieder geval niet. Het is kunst klinkt het uit zijn megafoon, het is absolute 

realiteit.

Om scherper te krijgen of de theateropenbaarheid en de werkelijke openbaarheid, 

of theater en werkelijkheid geheel in elkaar opgaan of dat er toch verschil gemaakt 

kan worden, is het nodig om dat andere grote concept, de autonomie, onder de loep te 

nemen. 

 

Burgers in debat. (bron: Paul Poet)   Poppenkast vanaf het dak. (bron: Paul Poet)

V ACTIVISME EN AUTONOMIE

Is Bitte liebt Östereich! op te vatten als een politieke actie die daarmee samenvalt met 

de politieke openbaarheid die op en rond het plein tot stand komt? Of is er toch 

een (broos) verschil tussen het spektakel dat de openbaarheid mobiliseert en de 

theatervorm die dit becommentarieert? Deze kwestie kan niet los gezien worden van 
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de vraag naar de autonomie van het geheel, van de vraag of er vooral een specifiek 

doel gerealiseerd wilde worden of dat er een mate van onbepaaldheid blijft waarmee 

de gebeurtenis een eigen bestaan heeft en niet enkel middel is. 

Het feit dat er vandaag de dag in de kunstwereld vandaag een minder scherp 

onderscheid gemaakt wordt tussen de sfeer van kunst en andere domeinen, en in 

extreme gevallen zelfs geheel lijkt te verdwijnen, leidt ertoe dat termen als ‘kunst’ en 

‘kunsttheater’ hun onderscheidende kracht verliezen. Als de kunst daarmee, zoals 

Doorman stelde, ‘in de nevelen van de tijd verdwijnt’, betekent dat niet dat er geen 

mooie dingen gemaakt worden, geen creativiteit, geen kritiek, geen expressie, geen 

theatraal ambacht meer mogelijk is, maar dat de sociale autonomie van het theater 

verdwijnt. De vorm van autonomie waarin kwesties van ethiek, politiek of economie 

altijd een rol in de theatergebeurtenis kunnen spelen, maar daar niet toe gereduceerd 

kunnen worden. 

 Als wij Bitte liebt Österreich! toch een vorm van sociale autonomie kunnen 

toedichten (en ik hoop te laten zien dat daar iets voor te zeggen is), als de 

gebeurtenissen rond het plein op de een of andere wijze als een andere activiteit op te 

vatten zijn, dan kan het project geduid worden als een voorbeeld van hoe theater in 

een belevingsmaatschappij toch een onderscheidend perspectief kan bieden op de 

theatrale werkelijkheid waarmee het zich omringd weet. Als een voorbeeld van de 

nieuwe kritische figuur waarin er in alle nabijheid desondanks een kwalitatief verschil 

mogelijk blijft. 

Voor het ‘beantwoorden’ van die vraag is van belang om na te gaan of er voldoende 

indicaties zijn die de ervaring van dit verschil aanmoedigen.373 Laten we terugkeren 

naar de gebeurtenissen in Wenen. 

Kunst als commentaar, commentaar op de kunst

De twee containers staan tegenover De Opera, op een plein dat vernoemd is naar een 

wereldberoemde dirigent. Ze staan daar in het kader van de Wiener Festwoche, zoals 

Schlingensief niet nalaat door zijn megafoon te roepen. Waarom doet hij dat? Omdat het een 

ander perspectief op de gebeurtenissen werpt? In een televisiedebat waarin door zijn opponent 

gesteld wordt dat Bitte liebt Österreich! geen kunst is, beaamt hij dat niet, maar reageert met 

een spervuur aan wedervragen die hierop neerkomen: ‘hoe weet u wat kunst is’? Hij roept 

politici, maar ook kunstenaars op om op het dak te spreken. Naast hem op het plein staat 

vaak een persoon die sprekend op Schlingensief lijkt. Soms betitelt hij die dubbelganger, soms 

zichzelf, als de acteur in het geheel. Schlingensief roept dat de winnaar in het land blijven mag, 

373 De duiding van Bitte liebt Österreich! als ‘werkelijkheid of als kunst’ is nu juist onderwerp van strijd, 
een strijd die in het hart van de gebeurtenis zelf staat. Het gaat dus niet aan om de vraag vanuit een 
imaginaire meta-positie met een eenduidig Ja of Nee te beantwoorden, maar om na te gaan of er 
goede argumenten zijn om Bitte liebt als een autonome theatervorm te benaderen, en zo ja, wat die 
benadering aan inzichten oplevert. 
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dat verliezers de grens over worden gezet, terwijl we toch mogen aannemen dat hij daartoe 

geen enkel gezag heeft. En boven dit alles wappert een vlag een spandoek van een partij en een 

krant, waarvan al snel duidelijk is dat die daarvoor geen toestemming hebben gegeven. 

De situatie is een enscenering en dat zal ongetwijfeld door velen ook als zodanig 

erkend worden. De asielzoekers in de containers zijn weliswaar echt, maar hun verblijf 

in de containers is ook, net als Big Brother, een enscenering van werkelijkheid. Zoals 

de mogelijkheid om de asielzoekers weg te stemmen een verwijzing naar het echte 

politieke stemgedrag van Oostenrijkers is, maar het geënsceneerde geen werkelijke 

politieke consequenties heeft (in die zin dat noch Schlingensief noch het publiek de 

macht heeft iemand het land uit te sturen of definitief te laten blijven.) Maar ook 

politieke acties, zoals die van Greenpeace of de Occupy-beweging, ook een rally van 

een Amerikaanse presidentskandidaat of een verkiezingsbijeenkomst van Groen 

Links, maken gebruik van theatrale ensceneringen, van beelden, verkleedpartijen 

en van ‘doen alsof’. Dat maakt die acties nog niet tot sociaal autonoom theater; hun 

theatraliteit valt binnen het instrumentele kader van de attention economy. Talloze 

acties moeten nu eenmaal de aandacht trekken om politiek effectief te zijn.

Al speelt Bitte liebt Österreich! zich dus af op een prestigieus kunstfestival en al 

roept de performer Schlingensief geregeld dat het ‘kunst’ is, de artistieke theorie, 

‘de geest van Danto’, komt hier niet, als in een museum of schouwburg, een rustige 

ruimte binnenwandelen om een ander licht op het voorwerp of voorval te laten 

schijnen en het uit de werkelijkheid op te lichten. Die hele artistieke theorie wordt 

hier zelf bevochten. Dat is wat Bitte liebt doet. Door ook even hard te roepen dat het een 

realiteit is. En hoewel met de opera en het festival twee prestigieuze kunstinstituties 

het decor vormen waarin de atmosfeer van die artistieke theorie geactiveerd kan 

worden, is het de vraag of de gebeurtenissen in een art world staan of er tegenover. De 

lelijke, provisorische containers en de woelige menigte die daarop afkomt, werken als 

een affront voor de hoge, traditionele cultuur. En dat de gebeurtenissen op het plein 

deel uitmaken van de Wiener Festwochen is niet al te zichtbaar. Er is geen instantie 

die op betalingsbewijzen controleert, maar belangrijker nog: ook geen instantie die 

codes bewaakt. Er is ook geen onderscheid tussen ‘echt publiek’ en voorbijgangers; 

hier vormt iedereen die even kijkt of juist de blik afwendt een deel van het geheel. 

Het is alsof die artistieke theorie wordt opgeroepen om die meteen weer te 

bevragen. En dat is ook wat kijkers, op het plein, in televisiestudio’s of huiskamers 

doen: twisten over de vraag of het überhaupt kunst is wat hier gebeurt.374 Ook op 

de door mij bezochte festivals, waar de art world zich had teruggetrokken om een 

informele sfeer mogelijk te maken, moesten mensen vooral zelf bepalen of zij iets 

374 En dat het door sommige omstanders als kunst gezien wordt maakt het er niet beter op. In de film van 
Poet is een mooie scène te zien waarin een vrouw zoekt naar woorden om Schlingensief te bekritiseren, 
om uiteindelijk met de ergste kwalificatie te eindigen: Jij Krautz… jij… jij… Kunstenaar!
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als kunst benaderen of niet. Hier op dit plein bepalen mensen dat ook zelf, maar met 

elkaar debatterend, en niet omdat die art world naar de achtergrond verdwenen is, 

maar omdat die op de snijtafel ligt. 

De verwarring en de strijd of het uiteindelijk om theater als artistiek commentaar of 

om politiek activisme gaat, komt op het scherpst van de snede als er een daad van 

onmiskenbaar activisme plaatsvindt: de bestorming van de containers door een groep 

antifascisten die de asielzoekers willen bevrijden. Even is er bij Schlingensief en zijn 

team de vraag of het project stopgezet moet worden. In een later afgenomen interview 

legt Schlingensief uit waarom daartoe niet besloten is. ‘Omdat die actievoerders met 

hun hippie-ideeën de FPÖ daarmee gelijk hadden gegeven,’ zegt hij. ‘Ze wilden de 

beelden zuiveren, een beeld scheppen van een zuiver Oostenrijk.’375 

Het samenspel van beelden en werkelijkheid rond het plein zorgt voor een 

permanente verwarring en strijd. Wat is authentiek wat is geënsceneerd, welke beelden 

zijn echt welke theatrale overdrijving. Maar daar onder ligt de vraag naar wat de status 

is van dat spel. Is het te beschrijven als een esthetisch spel, een spel waarvan de inzet 

niet belangeloos is, maar dat in zijn uitkomst niet politiek of moreel te kapitaliseren 

valt? Of is het samenspel gericht op een helder resultaat, een doel dat definieert of dat 

spel doelmatig is? Beide opvattingen gaan met elkaar op het plein en in de media een 

kritisch gevecht aan. En beide opvattingen betekenen iets voor de aard van ‘kritiek’. 

Activistisch theater en het prijsgeven van het kritische verschil

“Tot de verbeelding sprekende acties, dat moeten wij toch ook kunnen,” vroeg Chokri 

Ben Chikha zich op retorische wijze in de Staat van het Theater af. “Waarom moet dat 

alleen van Greenpeace komen? (….)We kunnen leren van de activisten. Die hebben 

meer invloed dan wij. Hoewel zij artistiek vaak volstrekt lamentabel zijn.” 

Chokri wil met wat hij noemt ‘de artistieke waarheid’ die kunstenaars, 

theatermakers zouden bezitten, directe actievoeren in wat hij noemt ‘het hart 

van de samenleving’.376 Zijn woorden zijn illustratief voor de tweeslachtige positie 

waarin het activistisch theater zich begeeft. Het theater van de directe actie heft 

de sociale autonomie op en kiest daarmee, meer of minder bewust, voor een vorm 

van instrumentele theatraliteit. Maar terwijl het de distantie tussen kunst en leven 

bestrijdt, gelooft het wel in de kritische kracht van creativiteit, waarover vooral 

kunstenaars lijken te beschikken. 

Een dergelijk geloof lijkt sterk gebaseerd op wat Van Winkel in zijn gelijknamige 

boek beschreef als ‘de mythe van het kunstenaarschap’: het geloof dat kunstenaars 

375 Paul Poet, 2002
376 “Wij hebben iets wat niemand anders heeft. Niet de rechters, niet de politie, niet de politiek, niet de 

sociaal werkers, niet het onderwijs. Wij hebben een waarheid in te brengen: onze artistieke waarheid! 
Als er zoveel leugen in de samenleving wordt geïnjecteerd, zoals de huidige politieke leiders dat doen, 
dan kunnen we niet ander dan een tegenmacht organiseren. Met onze artistieke waarheid!” (2018, p. 6)
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uitzonderlijke dingen kunnen doen die van maatschappelijk belang zijn.377 Maar 

zoals ik eerder al betoogde, wordt het werk van kunstenaars eerst en vooral ‘op een 

uitzonderlijke wijze’ kritisch dankzij een systeem. Een systeem waarin de sociale 

autonomie een belangrijk onderdeel is. Het is de sociale autonomie die maakt dat 

een voorwerp of gebeurtenis niet samenvalt met de werkelijkheid, maar daartoe een 

zekere afstand houdt om deze vanuit een eigen perspectief te kunnen bevragen of 

becommentariëren. Daar, in die autonomie, waarin de kunst als een andere activiteit 

gezien wordt, die zeker niet vrij is van ethiek en politiek, maar zich daar niet toe 

reduceren laat, in het feit dat wij kunst benaderen als iets dat ons laat reflecteren 

op de kwaliteit van de ervaring en daarbij accepteren dat het altijd een mate van 

onbepaaldheid heeft, daarin ligt de basis van de eigen kritische werkingskracht. Een 

basis die mede tot stand komt dankzij instituties en een specifieke benaderingswijze 

van een publiek. Daar ligt, wanneer het werkzaam kan worden in de openbaarheid, de 

ruimte waarin kunst een kritisch verschil kan laten ontstaan; niet in de uitzonderlijke 

vermogens of de (ingeboren?) ‘artistieke waarheid’ van kunstenaars.

Het is mogelijk dat er een periode in de geschiedenis is geweest waarin creativiteit, het 

scheppen van ongekende vergezichten en inzichten, vooral voorbehouden leek aan 

kunstenaars. Maar in de belevingsmaatschappij heeft de kunstenaar zijn monopolie 

op creativiteit, op verbeeldingsvermogen, op originele oplossingen of de speelse blik 

verloren. De creative industry is big business. Terwijl de ‘creatieve klasse’ (de mensen 

wier beroep eruit bestaat problemen te formuleren en deze op innovatieve wijze op te 

lossen) in westerse landen de snelst groeiende beroepsgroep is.378

Niets garandeert dan ook dat het theater van de actie kritischer, creatiever 

of werkzamer zal zijn dan willekeurig welk ander soort actie in deze theatrale 

samenleving. Dat is ook hetgeen Claire Bishop (2012) signaleert in haar eergenoemde 

boek Artificial Hells. Zo beschrijft zij hoe het Deense collectief Superflex een internet 

tv-station begint voor oudere mensen die in een flat wonen die op de nominatie staat 

om gesloopt te worden. De bewoners worden medeverantwoordelijk gemaakt voor de 

inhoud van het kanaal dat door derden bekeken kan worden. Volgens het collectief 

zouden buitenstaanders door dit community project positiever tegen het woonblok en 

tegen die ouderen gaan aankijken. Als dat het enige doel is, en dat lijkt het geval, is de 

vraag van Bishop terecht wat het verschil met imagebuilding is. (p. 16-17) De gestelde 

doelen in het werk van het kunstcollectief hadden evengoed de doelen van sociale 

377 Zie Hoofdstuk III, p. 57 e.v.
378 Cf. Richard Florida (2004): The rise of the creative class (2002). In het voorwoord van de paperbackeditie 

(2014) schrijft hij hoe de creatieve industrie in de V.S. goed is voor 1,7 biljoen dollar aan inkomen en 
salaris. Het aandeel van de creatieve klasse (wetenschappers, kunstenaars, musici, engineers, designers 
en anderen wier werk wezenlijk berust op de combinatie van intelligentie, kennis en creativiteit) op de 
totale beroepsbevolking van de V.S. is van minder van 20% in de 1980’s naar ca 30% rond 2000 gestegen. 
(pp. xiii-xiv)
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of commerciële organisaties kunnen zijn, die evengoed zouden proberen ‘creatieve 

oplossingen’ te bedenken voor de problemen waarvoor zij zich gesteld zien. 

De sociale autonomie is een historisch en van origine westers concept. De kunsten 

hebben eeuwenlang zonder gedaan, doen dat in grote delen van de wereld ook 

vandaag de dag en zullen dat vast en zeker ook in de toekomst kunnen. Maar het 

moment waarop de praktijk ging ontstaan dat kunst systematisch kritisch wordt 

(fundamenteel, permanent, onafhankelijk en door instituties gedragen), is het 

moment waarop de sociale autonomie zicht vestigt.379 Juist die sociale autonomie, 

het verschil ten opzichte van andere domeinen, maakte dat de kunsten een eigen, 

perspectief konden krijgen.

Het theater van het directe ingrijpen is met het loslaten van de sociale autonomie 

het meest radicale antwoord op de crisis in het theater als kritisch commentaar die 

onder de condities van de belevingscultuur scherp zichtbaar is geworden. Maar het 

negeert ook die condities waarop het een antwoord wil zijn. Het negeert dat in een 

theatrale samenleving noch de individuele theatermaker noch ‘het theater op zich’ het 

kritisch verschil kunnen maken. 

VI  EEN NIEUW CONCEPT VAN SOCIALE AUTONOMIE.
 GEBROKEN AUTONOMIE

Een derde weg en de verhouding tussen autonomie en heteronomie

Het debat tussen ‘autonomie’ en ‘activisme’ lijkt op een patstelling te wijzen. 

Alsof het of het een of het ander is. Of een vorm van sociale autonomie behouden, 

waardoor het theater als kunstuiting altijd buiten de onmiddellijke werkelijkheid 

staat. Of het prijsgeven van de sociale autonomie en de kunst laten oplossen in de 

maatschappelijke actie. Of de kritische buitenstaanderspositie waarin het geringe 

maatschappelijke invloed heeft. Of het zelf deel van de werkelijkheid worden, 

waarmee het zijn kritische rol als ‘andere wereld’ verliest. Het is bovendien een 

patstelling binnen een debat dat, zoals Rancière (2006) in The politics of aesthetics 

opmerkte, meer dan twee eeuwen oud is. Die tweestrijd is naar ik meen in de praktijk 

overwegend in het voordeel van de autonomieopvatting uitgevallen, maar vindt de 

afgelopen decennia dus plaats in een veranderde arena: de inmiddels geësthetiseerde, 

getheatraliseerde samenleving die het onderscheid tussen ‘kunst en leven’ minder 

scherp maakt. 

Dat veranderde strijdperk zou een impuls kunnen geven om de gangbare zetten 

in het debat over theater als commentaar of als activisme te herzien. We zouden 

379 Zie hoofdstuk III, p. 91 e.v.
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moeten nagaan of de tegenstellingen waarop het debat berust, zoals ‘autonomie of 

heteronomie’, ‘binnen en buiten’ en ‘theater en werkelijkheid’ nog wel van die scherpe 

opposities zijn en of er geen andere posities dan patstellingen denkbaar zijn. Rancière 

zelf pleit voor wat hij noemt ‘een derde weg’, een positie tussen enerzijds het laten 

opgaan van de esthetische ervaring in maatschappij, en anderzijds het poneren van 

de esthetische ervaring als een eigen sfeer.380 Een kritische, of zoals hij het ook noemt, 

een politieke kunst beweegt tussen die twee verschillende opvattingen: 

“It must borrow from the zones of indistinction of art and life the connections that 

provoke political intelligibility. And it must borrow from the separateness of art 

works the sense of sensory foreignness that enhances political energies. Political 

art must be some sort of collage of the opposites.” (p. 7)

Rancière spreekt van ‘een soort collage van opposities’. De term oppositie suggereert 

dat hij wil vasthouden aan het conceptuele onderscheid tussen autonomie en 

heteronomie, tussen kunst die altijd een zekere afstand van ‘het leven’ houden wil 

houden en tussen het opgaan van de kunst in dat leven. De ‘derde weg’ lijkt precies 

het dynamisch contrast tussen beide polen aan te moedigen, zonder het verlangen het 

(ene veld in het andere) op te lossen. 

De vraag is daarmee vooral wat de status van de collage is. We zouden de aard van 

die collage misschien kunnen beschrijven als een ‘gespleten’ of ‘gebroken’ kunstwerk. 

Een gebeurtenis waarin de heteronomie verschijnt, maar dat ook een vorm van 

sociale autonomie, van onbepaaldheid behoudt. Een werk waarin tegenstellingen 

niet opgelost of verzoend worden, maar evenmin onoverbrugbare eilanden zijn. Beide 

velden kunnen nabij zijn, in één gebeuren, in één moment, maar er blijft een kritisch 

verschil tussen beide. Zo duid ik Rancières notie van kritische kunst. Als een figuur 

van kritische nabijheid. 

De nabijheid van autonomie en heteronomie is een fenomeen dat in het hedendaagse 

debat over theater vaker aandacht krijgt. Enerzijds omdat in de belevingsmaatschappij 

het maatschappelijk leven zelf theatraliseert, anderzijds omdat in de theaterkunst 

vaker ‘het leven’, ‘de werkelijkheid’ verschijnt en een aantal theoretici (zoals Kelleher 

en Lehmann) hier een kritische kracht waarnemen. 

Om die figuur van kritische nabijheid, zoals ik die bij Rancière meen waar te 

nemen, scherper te krijgen, wil ik het afzetten tegen twee andere theoretische posities 

die ook de nabijheid van kunst en werkelijkheid en van autonomie en heteronomie 

beschrijven, maar uiteindelijk aan een van de twee het primaat toekennen. In de 

380 “This negotiation must keep something of the tension that pushes aesthetic experience toward 
the reconfigu-ration of collective life and something of the tension that withdraws the power of 
aesthetic sensibility from the other spheres of experience.” (Rancière: “The politics of Aesthetics” p. 7. 
http://16beavergroup.org /articles /2006/05/05/rene-ranciere-the-politics-of-aesthetics.) Het artikel is 
ook te vinden op: www.metamute.org/editorial/articles/politics-aethetics.
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eerste positie wordt ‘de collage’ opgevat als een uiteindelijk van de werkelijkheid 

afgezonderde eenheid. In de tweede positie is er uiteindelijk geen verschil tussen ‘de 

collage’ en de werkelijkheid. 

Het primaat van de autonomie

In het eerste geval wordt kunst opgevat als een autonome ruimte waarin die 

werkelijkheid binnentreedt. Dat is bijvoorbeeld aan de hand in Bourriauds theorie 

van de ‘relationele kunst’, waar de menselijke ontmoeting het eigenlijke kunstwerk 

vormt. In zijn Relational Aesthetics (2002) vat hij kunst op als een sociale tussenruimte 

(interstice) die in de samenleving staat, midden in de dominante machtsstructuren, 

maar tevens een zone is die daaraan weet te ontsnappen.381 De artistieke ontmoeting 

binnen die tussenruimte kan daarom volgens Bourriaud een vrije sociabiliteit vormen 

waar de intermenselijke relaties niet begrensd worden. Een begrenzing die in de 

sociale ruimten daarbuiten, waar veel gepland en afgebakend is door mechanische 

stemmen en apparaten die ons sturen, doorgaans wel aanwezig is. (pp. 17-18). 

Het poneren van een esthetische ruimte als een zone van vrije sociabiliteit is 

geen onbekende actie in de belevingscultuur. Zo komt het voor in community-art-

projecten waar machtsverschillen en politieke geschillen genegeerd worden, onder 

architecten van shopping malls zoals we zagen, of bij de promotie van kunstfestivals. 

Terwijl hier aan de ene kant de nabijheid van het artistieke en het sociale, politieke of 

economische benadrukt wordt, is er tegelijk toch een sterk ‘binnen-en -buiten-idee’ 

waardoor de kunst in staat lijkt om de werkelijkheid die binnenkomt machtsvrij te 

maken. 

Het primaat van de werkelijkheid

In de tweede theoretische positie komt er in feite geen werkelijkheid de kunst binnen, 

omdat al het theater zelf als werkelijkheid wordt opgevat. Een vertegenwoordiger 

van deze opvatting is Erica Fischer-Lichte. In The Transformative Power of Performance 

(2008) stelt ze: “All performances are self-referential and constitute reality. When 

an actor playing Hamlet walks across the stage it primarily signifies the reality of 

the actor walking across the stage.” (p. 170) En als er geen beslissend onderscheid is 

tussen theater en werkelijkheid, is er, zo redeneert zij verder, ook geen grond om het 

sociale, ethische en politieke uit te sluiten. Het denken in opposities als die tussen 

het esthetische en het sociale, of tussen het esthetische en het politieke, is immers 

juist door die onderscheiding opgeroepen.382 Ook Fischer-Lichte omschrijft theater als 

381 Bourriaud heeft het begrip interstice ontleend aan Karl Marx, die de term gebruikt om economische 
activiteiten, zoals ruilhandel en autarkie, aan te duiden die ontsnappen aan de eisen van het 
kapitalisme.

382 “Setting up art and reality as binary oppositions generated a whole range of other dichotomies, such as 
aesthetic vs. social, aesthetic vs. political, and aesthetic vs. ethical. As we have seen, such dichotomies 
have been collapsed demonstratively in performances since the 1960s. Role reversal and community 
building in particular have laid bare the fact that performance simultaneously constitutes a social 
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een sociale gebeurtenis. Maar anders dan in de eerste positie is die ontmoeting niet 

machtsvrij.

“Whatever transpires between actors and spectators or among spectators in a 

performance occurs as a specific social process and constitutes a specific social 

reality. Such processes mutate into political ones if negotiating these relationships 

turns into a power play. Wherever individuals or groups try to impose certain 

positions, behavior patterns, actions, and, ultimately, convictions on others, we are 

dealing with political processes.” (p. 170)

Alle theater is een werkelijkheid waarin de opposities zelf verdwenen zijn. Daarmee 

lijkt ook het verschil tussen politieke en apolitieke kunst niet langer relevant. Net 

zoals het onderscheid tussen een theaterperformance en andere vormen van per-

formatieve activiteit uiterst vaag wordt.383 

Bitte liebt Österreich! en de kritische nabijheid

Er zijn goede argumenten voor om Bitte liebt Österreich! als theater te zien waar een 

blijvende spanning tussen de polen de aard van de collage bepaalt. Want beide andere 

posities zijn niet in staat om de gebeurtenissen rond het plein in Wenen adequaat 

te beschrijven, juist vanwege het feit dat zij, ieder op eigen wijze, dat spanningsveld 

opheffen. 

Ingewikkeld aan de eerste positie, aan het idee van de vrije ruimte en de vrije 

communicatie is dat de bezoekers die de werkelijkheid van het kunstwerk betreden 

om elkaar ‘echt te ontmoeten’, altijd hun sociale zelf meenemen. De verschillende 

visies en belangen die deelnemers aan het relationele kunstwerk hebben, zouden 

in de gebeurtenis zelf tot een machtsvrij spel moeten leiden, tot een breuk met de 

wereld waarin die bezoekers kort daarvoor nog verkeerden. Maar hoe kan werkelijke 

communicatie ontstaan als juist met die belangen en de strijd die dit doorgaans 

oproept, gebroken moet worden (nog ongeacht de vraag hoe die breuk tot stand zou 

kunnen komen)? 

Dat bezoekers belangen meenemen, dat er voor hen een sociale (ideologische, 

economische, politieke) werkelijkheid op het spel staat, is goed zichtbaar op het 

plein van Wenen. Mensen komen daar om hun stem te laten horen, om anderen weg 

te stemmen of te overstemmen, om tegengeluiden te laten horen, beelden ‘recht te 

zetten’. Op het plein is een strijd gaande over wat het algemeen belang is, en dat staat 

niet los van allerlei belangen in de rest van de samenleving. Het plein wordt inderdaad 

situation and creates social interaction.” (2008, p. 170)
383 Zoals Brandon Woolf over Fischer-Lichtes positie opmerkt, is daarmee bereikt dat in theorie “…

all aesthetic work is inherently social, all social work is inherently aesthetic.” Woolf, B. “Towards a 
paradoxically parrallaxial postdramatic politics?” In: Jürs-Munby, K. Caroll, J., Giles. S. (ed.) (2013) 
Postdramatic theatre and the political, Londen, New York, pp. 39.
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een bijzondere ruimte, een publieke ruimte, een theatrale ruimte, een ruimte waar 

van alles mogelijk lijkt. Maar zelfs ogenschijnlijk eenvoudige attributen als camera’s, 

megafoons en microfoons werken er als machtsmiddelen. 

Het potentieel kritische moment van de sociaal autonome ontmoetingsruimte ligt 

voor Bourriaud in de afwezigheid van macht. Precies dat maakt deze kunstopvatting 

a-politiek, dat wil zeggen, maakt het tot een kunstideaal dat het politieke element in de 

gebeurtenis zelf negeert. Talloze bezoekers rond het plein van Wenen zijn zich evenwel 

terdege bewust van de politieke lading van hun inbreng (al bestaat die in een aantal 

gevallen enkel uit hun aanwezigheid). Zelfs al zou dit alles geen werkelijkheid zijn 

maar spel, dan nog kan het, zoals de burgemeester van de stad de mensen wil laten 

weten, een gevaarlijk spel zijn. 

Maar de tweede positie doet de gebeurtenissen rond het plein eveneens te kort, omdat 

het alle theatraliteit tot werkelijkheid en daarmee alle theater tot politiek maakt. Het 

loutere feit dat een performance een sociale gebeurtenis is, lijkt bij Fischer-Lichte 

reeds het politieke element te constitueren. Bij theatrale ontmoetingen is er immers 

zelden of nooit géén poging om ‘anderen een positie, gedragspatroon of overtuiging op 

te leggen’. Dat begint al bij de toewijzing van (zit- of staan-) plaatsen, bij de performer 

die ‘de aandacht opeist’, of die ons wenkt, het spotlicht (of het oog) dat op het één en 

niet op het ander valt. En als het onderscheid tussen het esthetische, het sociale en 

politieke niet langer te maken valt, dan is er dus ook geen principieel verschil tussen 

de gebeurtenissen in de containers en die in de Opera, enkele meters verderop, zoals 

er geen wezenlijk verschil is tussen het poppenkastspel dat de asielzoekers op het 

dak spelen en de bestorming van de containers om die asielzoekers te bevrijden. De 

vraag of Bitte liebt Österreich! is op te vatten als sociale, politieke actie of als theatraal 

commentaar, en is op te vatten als werkelijkheid of als spel, is daarmee overbodig 

geworden. Maar een groot deel van de inbreng en inzet van alle betrokkenen bij het 

gebeuren gaat nu juist over die vragen. 

Fischer-Lichte gebruikt de term ‘werkelijkheid’ bovendien erg breed. Het lopen van 

de acteur die Hamlet speelt, is voor haar evengoed werkelijk als het snijden met de 

glasscherven in de buik van Marina Abramović. Zoals ik eerder opmerkte, is er in mijn 

opvatting tussen beide acties een fundamenteel verschil, wat zich ook onmiddellijk uit 

in een verandering van het toeschouwerschap. Omdat de materialiteit van het theater 

in beginsel altijd hetzelfde is, wil dat nog niet zeggen dat alle theater vooral eenzelfde 

realiteit is. Bitte liebt speelt juist met verschillende realiteitsniveaus. Met poppenkast en 

een dubbelganger, met Big-Brother-formats en quasi-uitzettingen aan de ene kant. Met 

echte partijvlaggen, echte asielzoekers, echte stemuitslagen en echte stemmen aan de 

andere kant. Om maar enkele voorbeelden zelf te geven, want het zijn de deelnemers 

vooral die de strijd voeren over wat hier spel en wat hier werkelijkheid is. En juist 

de mogelijkheid dat niet alles werkelijkheid is, maar ook een (al dan niet politiek 
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gevaarlijk) spel, en juist de mogelijkheid dat door de kracht van de enscenering 

er verwarring kan ontstaan over wat misschien nog kort daarvoor ‘gewoonweg 

werkelijkheid’ werd geacht, maakt wezenlijk deel uit van de dynamiek en kritische 

potentie van de collage.

Vanuit het perspectief van de kritische nabijheid, zijn de momenten waarop de 

regisseur en performer Schlingensief beurtelings roept dat ‘het kunst’ en dat het 

‘absolute realiteit’ is, niet louter deel van een strategie om verwarring te zaaien, maar 

tevens de weergave van een dubbelheid die zich niet laat oplossen. De collage van 

gebeurtenissen op en rond het plein is kunst en werkelijkheid tegelijk, maar zonder 

dat het verschil tussen beide verdwijnt. En op het eerste oog is dat misschien net zo 

paradoxaal als ‘de enscenering van authenticiteit’ waarmee Big Brother beroemd werd 

en die inmiddels in onze gehele belevingscultuur gaande is. 

De derde weg als een figuur van kritische nabijheid kan ook antwoorden bieden 

op de vraag of we Bitte liebt moeten opvatten als politiek activisme of als theatraal 

commentaar. Want beide enkelvoudige duidingen van de gebeurtenissen hebben iets 

onbevredigends. 

Als we Bitte liebt Österreich! willen opvatten als een vorm van politiek theateractivisme, 

wat is dan het doel dat verwezenlijkt moest worden? Het verblijfsrecht van 

asielzoekers? Het mag toch van meet af aan duidelijk zijn dat dit niet de onmiddellijke 

uitkomst kan zijn, ook niet voor de laatst overgeblevene van het weg-stem-spel. 

Schlingensief zelf zegt er naderhand over: 

“Amnesty International zou het anders hebben gedaan. (...) Dit was geen project 

van het soort ‘toon me je wonden’. Het was niet zo dat we verblijfsvergunningen 

voor de twaalf [asielzoekers, FM] wilden verkrijgen. In sommige opzichten was de 

hele onderneming nogal smerig.” 384

Is het op te vatten als een politiek protest met als doel Oostenrijkers en ‘het 

buitenland’ te mobiliseren om de rechtse coalitie onder druk te zetten? Een protest 

dat in onze aandachteconomie misschien wel noodzakelijkerwijs theatraal en 

spectaculair moet zijn om enige kans van slagen, om enig politiek succes te hebben? 

Voor deze duiding lijkt zeker iets te zeggen. Maar het punt is dat dit protest dan al snel 

zijn focus verliest. Schlingensief laat alle partijen en opvattingen aan het woord, en 

zijn verwarrende bewegingen lijken eerder iedere actie en ieder protest te verlammen. 

Zowel ‘rechtse’ als ‘linkse’ uitingen worden door hem aangemoedigd en geprovoceerd. 

En hoe zit het met de regelmatige claims dat het om kunst zou gaan? Leidt dat niet 

evengoed af van het protest tegen het migratiebeleid? 

384 Interview met Schlingensief in Poet: 2002. [Mijn vertaling, FM.]
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Als het commentaar is, wat becommentarieert het dan? Op welke acties die 

voortdurend plaatsvinden en telkens aangemoedigd worden, kan het ons laten 

reflecteren? En lijkt niet iedere reflectie gesmoord te worden in het spektakel? Waarom 

buitelen allerlei verschillende acties, die telkens een nieuwe werkelijkheid creëren, 

over elkaar heen, terwijl theater om commentaar te zijn (om als spiegel, bevraging te 

fungeren) toch niet die werkelijkheid zelf kan zijn? 

De figuur van de kritische nabijheid kan inzichtelijk maken dat wat Bitte liebt 

bevraagt nu juist is hoe publieke opinie ontstaat, wat de kracht van beeldvorming is 

en hoe werkelijkheid en theaterspektakel in het publieke leven samenhangen. Het 

aanmoedigen van de vraag hoe wij onszelf in het publieke domein ensceneren en zelf 

ook weer geënsceneerd worden is iets dat voortdurend plaatsvindt. En de strategie van 

verwarring die constant gehanteerd wordt (en die dankzij de deelnemers een eigen 

dynamiek gaat krijgen) en die het gehele gebeuren iets ongrijpbaars, onbepaalbaars 

geeft, kan de kritische, ‘klassieke’ theatervraag telkens weer activeren: waarom 

wordt dit vertoond, wat wil dit bij mij bewerkstelligen? Het is een vraag die in de 

openbaarheid rond het plein tegelijk esthetische en politieke reflectie aanmoedigt. 

Zijn de beelden die we hebben juist? De beelden van migranten, van een rechts en 

intolerant Oostenrijk, van bevrijders van het fascisme, de beelden van kunst en 

van gemeenschap? En wie heeft de macht om te beslissen over de verspreiding en 

werkelijkheidsclaim van die beelden? Wie stemt wie weg? En wie bespeelt wie? Echte 

asielzoekers in een televisieformat, soms letterlijk poppenkast spelend, voor enkele 

dagen opgesloten in een container. Welk verschil wordt hier gemaakt met de realiteit 

van alledag waar mensen maandenlang in een asielzoekerscentrum verkeren, iets 

buiten het centrum van de stad? En de theatrale vraag (wat doen die performers op dit 

toneel?) betreft alle soorten spelers. De kritische blik kan zich evengoed richten op het 

karakter van het linkse gebaar van zij die het podium beklimmen als op het populisme 

van rechtse verslaggevers. Op de tegelijk theatrale en doodernstige gestes van ‘de 

bevrijders van de asielzoekers’, niet minder dan op de linkse politici en kunstenaars 

die in hun bevlogen redevoeringen een even groot retorisch talent vertonen als de 

prominenten van de FPÖ.385 En dat alles tegen het decor van de Festwochen, de Opera, 

de fraaie façades van de hotels in de buurt. 

En zo keren Lessings vragen terug.386 Maar als in een echo, waarin bezoekers ook hun 

eigen rol bevragen. Waarom zijn wij hier bijeen? En waarom wordt dit vertoond? 

En dat roept ook de vraag op: waarom zou ik mij daar op dat plein vertonen? Om 

385 Op een gegeven moment staat de regisseur Peter Sellars, boegbeeld van het linkse, maatschappij-
kritische theater, op het dak te roepen hoe belangrijk het is wat op het Weense plein gebeurt en dat 
ook in zijn eigen stad Los Angeles een dergelijk containerproject moet komen. In een interview zegt 
Schlingensief erover: en je weet al van tevoren dat hij dat niet gaat doen. Paul Poet (2002)

386 „…wozu ein Theater erbauet, Männer und Weiber verkleidet, Gedächtnisse gemartert, die ganze Stadt 
auf einen Plazt geladen?“ Zie o.a. Hoofdstuk III p. 71. 



278 | ER MIDDEN IN

wat te zien, om wat te laten zien? Schlingensiefs strategie lijkt eruit te bestaan om 

verhalen, beelden en rollen die in onze samenleving reeds in omloop zijn, op scène 

te brengen, hen uit te vergroten en ter plekke met een publiek uit te testen. Om dit 

uittesten mogelijk te maken, moeten performers en bezoekers op het ene moment 

volledig in het gebeuren opgaan, maar op het andere moment moeten beide partijen 

afstand kunnen nemen om te reflecteren op de vraag wat ze nu precies aan het 

doen zijn. Dat wordt inderdaad aangemoedigd door een voortdurend spel met de 

enscenering van werkelijkheid en fictie, waarbij de publieksreacties eveneens gestaged 

worden. Het debat is een wezenlijk onderdeel van het kunstwerk, het is de actie, het 

is de theatrale beweging die zowel het materiaal als de motor, die de dramaturgie 

van de belevenissen vormt. Een openbaarheid die het kloppend hart vormt rond 

het plein. ‘Het is absolute realiteit wat er gebeurt’, ‘dit is het echte Wenen’. Maar 

tegelijkertijd kunnen er momenten zijn dat deelnemers toch de ervaring hebben 

dat er een theateropenbaarheid opgeroepen wordt om juist de openbaarheid in de 

getheatraliseerde wereld te bevragen.

Schlingensief noemt zijn project zelf ‘een machine om beelden te verstoren’.387 

Werkelijkheid en enscenering, feit en fictie mengen zich, en botsen met elkaar en 

vooral: bevragen elkaars status. Wat er plaatsvindt is evengoed een actie, een ingrijpen 

in de werkelijkheid, als een enscenering die om reflectie vraagt. Die nabijheid 

èn dat verschil vormt het hart van de kritische potentie van Bitte liebt Österreich! 

Schlingensiefs theatrale ontregeling maakt ons niet alleen onzeker of iets wel 

werkelijkheid is, maar spiegelt ons ook de mogelijkheid voor dat wat ‘slechts’ theater 

leek, werkelijk is of worden kan. En daardoor heeft het een vorm van autonomie. Het 

is in eerste en laatste instantie een intensivering, een uitvergroting en een verdichting 

van beelden en acties, die ons door de snelle, abrupte, soms ongrijpbare opeenvolging 

van gebeurtenissen eerder uitnodigt om te reflecteren hoe wij kijken en oordelen, dan 

om voor of tegen iets of iemand stelling te nemen. Wat na de stormvloed van opinies, 

emoties, acties, tegenacties, leuzen en vlagvertoon overblijft, is een ervaring van een 

gebeuren dat geen doel of nut heeft, geen instrument is dat in klare munt politiek 

gekapitaliseerd kan worden. 

387 Paul Poet (2002)
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De bovenste container na de poging tot ‘bevrijding’  Foto’s van asielzoekers en nummers die men bellen 

van de asielzoekers. (bron: Paul Poet) kan om hen weg te stemmen. (foto: Didi Sattmann)

‘Gebroken autonomie’

Opgevat als voorbeeld van ‘de derde weg’, als nabijheid en verschil van polen, kent 

de collage Bitte liebt dus uiteindelijk een vorm van sociale autonomie. Maar die is 

gebroken. En daarmee niet onmiddellijk gegeven en herkenbaar. 

Kelleher beschreef hoe binnen de theatrale fictie een verschijnen van werkelijkheid 

een potentieel kritische kracht kan hebben. Het gaat om een werkelijkheid die een 

dusdanig sterke morele of politieke lading heeft, dat het ons de ervaring geeft van 

toeschouwer in getuige, of van deelnemer in medeplichtige te veranderen. Maar het is 

een interruptie binnen een reeds als gegeven ervaren autonomie. 

Lehmanns voorbeeld beschreef de interruptie van werkelijkheid binnen een 

gegeven theatersituatie. Ook hier ligt het primaat bij de sociale autonomie, dat de eerst 

aanwezige, de eerst ervaren context is waarbinnen de werkelijkheid (vervolgens) 

verschijnt. 

Maar Schlingensiefs Bitte liebt laat zien dat dit niet altijd aan de hand is. Een 

waarnemer kan evengoed het omgekeerde ervaren, iets eerst als een werkelijkheid 

opvatten om er vervolgens achter te komen dat de situatie geënsceneerd is. Of hij kan 

zijn eigen rol eerst als authentiek ervaren om vervolgens zichzelf met een derde oog te 

bezien. Een theatertoeschouwer kan zich als de werkelijkheid binnendringt inderdaad 

bewust worden van zijn (specifieke, beperkte) eigen rol, zoals Kelleher en Lehmannn 

ervaarden. Maar die kritische bevraging, ‘het derde oog’, kan ook ontstaan bij laten 

we zeggen de demonstrant of activist, wanneer de blik op zichzelf opeens theatraal 

wordt en hij tot de constatering komen moet dat zijn eigen bevlogen optreden in de 

werkelijkheid niet wezenlijk verschilt van het spektakelstuk dat iemand een paar 

meter verderop ten tonele brengt. 



280 | ER MIDDEN IN

Met de term ‘gebroken autonomie’ wil ik de situatie aangeven waarin er twee 

perspectieven zijn: die van sociale autonomie en die van de heteronomie, die waarin 

het gebeuren een eigen wereld vormt en die waarin het als werkelijkheid ervaren 

wordt. In het breukvlak, in die openheid, kunnen beide perspectieven tegelijk 

verschijnen. Soms zal eerst het werkelijkheidsperspectief domineren, soms eerst 

de esthetische, theatrale blik, die de ervaringswijze zelf centraal stelt. De twee 

perspectieven lossen echter niet in elkaar op, we ervaren de breuk, het verschil, de 

weerstand tussen ‘kunst’ en ‘leven’, tussen esthetische distantie en directe actie. En 

juist daardoor kunnen beide elkaar reflecteren. 

Laat ik pogen deze tamelijk algemene zinnen met een vermoedelijk vertrouwd 

beeld te verduidelijken. Descartes beschreef hoe een rechte stok in het water gebroken 

lijkt, als voorbeeld voor de naar zijn oordeel gemankeerde zintuiglijkheid ten opzichte 

van het superieure verstand. 388 Ik wil dit beeld op een andere manier inzetten, waarin 

Descartes’ hiërarchie verdwijnt. Water is vloeibaar en transparant genoeg om zowel 

de stok als het licht toe te laten. Maar het heeft ook voldoende massa om het licht 

om te buigen en ons daarmee de ervaring van gebroken-zijn te geven. Het is fluïde 

èn het biedt een zekere weerstand. Het kan zijn dat we eerst de gebogen en daarna 

de rechte stok zien, of omgekeerd. Maar in dit beeld is de ene indruk niet meer waard 

dan de ander, is de ervaring van de rechtheid van de stok niet juister dan die van de 

gebrokenheid, maar wordt precies de reflectie op die twee ervaringen aangemoedigd. 

Beide bezitten werkelijkheid, maar vloeien niet in elkaar over. Ze zijn noch hetzelfde 

noch staan zij in een dichotomische relatie tot elkaar. Het is in deze (ervaring van) 

gebroken autonomie dat theater nog altijd een ander spel kan zijn, iets uiteindelijk 

ongrijpbaars, dat zich niet tot instrument laat maken. En waarin er een verschil 

ervaarbaar blijft tussen binnen en buiten, tussen werkelijkheid en bewerking. Ook al is 

dat verschil soms uiterst subtiel en vermoedelijk telkens vatbaar voor discussie. Maar 

precies hier ligt naar mijn oordeel de kracht van de kritische nabijheid.

 
Schlingensief en dubbelganger op het dak. (bron: kadist.org) ‘Security’ voert een weggestemde asielzoeker af. 

(bron: schlingensief.com

388 Descartes gaf het beeld in Discours de la Méthode (1637).
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Greenpeace-activisten beklimmen de Erasmusbrug,  Occupydemonstratie in Wallstreet 2016. (bron: pbs.org)

oktober 2002. (bron: greenpeace.org)

VII NIEUWE CONCEPTEN. EN EEN VERDERE ZOEKTOCHT

In het vaker genoemde artikel “De toeschouwer en het spektakel” maakte Emile Poppe 

(1989) een onderscheid tussen de ‘natuurlijke wereld’ en een ‘mogelijke wereld’  

(p. 13) Om tot die mogelijke wereld te komen is er, zo stelt hij, een breuk noodzakelijk 

met de tijd en ruimte van die ‘natuurlijke orde’. In de voorstellingscultuur is op 

zeer verschillende manieren, van de opvoeding in de ideale esthetische receptie 

en attitude, de theaterarchitectuur die de wereld buiten en de toeschouwers op 

een afstand houdt, tot en met het aanmoedigen van de kritische distantie van 

theatermakers ten opzichte van de wereld rondom hen, die breuk aangemoedigd en 

geproduceerd. In de belevingscultuur is er geen hard te onderscheiden ‘binnen en 

buiten’ maar zitten we er telkens ‘midden in’. In talloze opzichten verdwijnt daarmee 

‘afstand’ als een regulatief idee voor de theaterpraktijk om plaats te maken voor 

kritische nabijheid. 

De maatschappelijke werkelijkheid theatraliseert en omgekeerd verschijnt de 

werkelijkheid in het theater,-dat is de beweging die het belevingstheater kenmerkt. 

In dit hoofdstuk is Bitte liebt Österreich! beschreven als een voorbeeld hoe theater 

kritisch kan werken in de belevingscultuur. Het ontkent de condities van die cultuur 

niet. Het sluit zich niet op in zalen om voor eigen parochie kritische ficties te 

presenteren, noch pretendeert het als theater van het directe ingrijpen dankzij behoud 

van artistieke waarheid een verschil te kunnen maken met andere vormen van 

activisme. Maar evenmin omhelst het de condities van die cultuur. De ‘antwoorden’ 

die Bitte liebt ons geeft op de crisis in de kritische werking van het theater zijn dermate 

radicaal dat zij ons uitdagen om de grote concepten van de voorstellingscultuur te 

herdefiniëren. 
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We hebben gezien hoe het onderscheid tussen de theateropenbaarheid (‘binnen’) en 

de volle openbaarheid (‘buiten’) poreus wordt. In de voorstellingscultuur was er een 

‘theateropenbaarheid’ waarin een voorstelling, een publiek voorstel gepresenteerd 

en geproefd wordt. Daarna ging de bezoeker naar buiten, de ‘volle openbaarheid’ 

in, waar die binnen opgedane ervaringen materiaal voor een maatschappelijk 

discours zou kunnen vormen. In een theatergebeurtenis als Bitte liebt verandert die 

verhouding ingrijpend. Enerzijds ontstaat er een directe feedbackloop tussen de 

theatergebeurtenissen op het plein en de publieke discussies daarbuiten (in kranten, 

op televisie, in straten en huiskamers).389 Anderzijds lijkt de theatergebeurtenis ook 

zelf die grote openbaarheid geworden: het publieke debat is het hart van de beleving 

geworden. Pas daarna, zo lijkt het, wanneer als het ware de kruitdampen zijn 

opgetrokken, kan de theateropenbaarheid gereconstrueerd worden: als een publiek 

spel waarin iets gepresenteerd werd dat een perspectief kan bieden op de wereld 

buiten de theatersituatie, als een poreuze microkosmos die ons iets inzichten kan 

bieden over het grote schouwtoneel dat de wereld is. 

De sociale autonomie van het theater wordt opengebroken en precies hier kan de 

kritische potentie van dit theater liggen. In de voortdurende activiteit van het spel van 

enscenering en werkelijkheid kan er een eigen ruimte gecreëerd worden waarin het 

theatrale perspectief de reflectie op die aanwezige werkelijkheid kan aanmoedigen. In 

de gebroken autonomie komen kunst en werkelijkheid, esthetiek en ethiek of politiek 

dichterbij, juist om elkaar te bevragen. 

En wat de reflectie op andere ‘oude concepten’ betreft, belooft Bitte liebt Österreich! 

ons een lange reis. Maar ik wil hier slechts enkele stappen schetsen. 

Tijdens de voorstellingscultuur werd de regisseur (mede dankzij het ideaal van de 

autonomie van de enscenering) steeds vaker de belangrijkste auteur van de theatrale 

ontmoeting. Maar hoe moeten we Schlingensiefs functie noemen: regisseur, performer, 

ceremoniemeester? Ook de rol van de regisseur is aan verandering onderhevig. Niet 

alleen in Bitte liebt, maar ook bij veel community-theatre projecten is de regisseur vaak 

(maar zeker niet altijd) de initiator, maar is zijn verdere rol vooral die van bemiddelaar 

en improvisator. 

En we zullen meer moeten stilstaan bij wat we onder de oude termen theaterperformer, 

theaterpubliek en theaterpersoneel verstaan.

We zagen al vaker dat bezoekers in belevingstheater verschillende posities kunnen 

innemen, van ‘dichtbij’ tot ‘veraf’, en van toeschouwer tot actor. Deels kunnen ze 

daarin nog geregisseerd worden, maar deels kunnen ze die posities zelf kiezen. In het 

389 Een van de vragen die dit tevens oproept, is wat het altijd zo belangrijke hier en nu-karakter van het 
theater nog betekent als het zich op verschillende podia tegelijk afspeelt. 
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belevingstheater is iedere bezoeker ook altijd een soort performer en toeschouwer 

tegelijk. Maar hoeveel soorten ‘toeschouwer’ en ‘performers’ zijn er niet, en hoeveel 

schakeringen tussen toekijken en handelen? En waarschijnlijk belangrijker nog: wie 

definieert welk gedrag en welke positie?

Stel dat wij willen zeggen dat de bezoekers de belangrijkste performers in Bitte 

liebt zijn. Maar welke bezoekers? Degenen die het plein bewust opzoeken om het 

debat met elkaar of met Schlingensief aan te gaan? Hebben we het dan ook over de 

tegenstanders, over degenen die de installatie zo snel mogelijk weg willen hebben? Als 

wij ook hen als de voornaamste spelers zien, doen we hen dan recht? 

Een deel van die bezoekers is daar omdat zij weten dat ze gezien worden door 

derden: door toeristen met hun camera’s, door buitenlandse verslaggevers met hun 

apparatuur, door passanten die even stil staan.390 Ook deze groepen zijn actors, zij 

geven een groot belang aan de gehele gebeurtenis doordat zij, als ogenschijnlijke 

buitenstaanders, vooral waarnemen en hun waarnemingen weer verder verspreiden. 

En daarmee zijn het dus geen buitenstaanders maar belangrijke actoren die zien wat 

volgens sommigen niet voor hun ogen bestemd zou moeten zijn. 

Of zijn de belangrijkste performers zij die geheel onzichtbaar zijn maar zich aan de 

expliciete spelregels houden, degenen die dankzij telefoon- of internnetverbindingen 

iedere dag één asielzoeker wegstemmen? 

Maar er zijn nog veel meer performers zichtbaar op het plein. Wat we misschien het 

theaterpersoneel mogen noemen, is maar al te aanwezig. In hun shirts met tekst Security 

zijn zij altijd in de buurt waar dominante zichtlijnen zijn en waar de nodige opwinding 

merkbaar is. Zij kunnen daadwerkelijk in de gebeurtenissen ingrijpen en spelen 

een belangrijke rol in de het dramaturgisch verloop: telkens als er een asielzoeker 

wordt afgevoerd zijn zij, als dwingende actoren, prominent in beeld. Zijn zij enkel 

instrumenten, is hun zichtbaarheid enkel een ‘noodzakelijk kwaad’, zoals de muren 

van een modernistisch museum? Of menen we te ervaren dat hun optreden bij kleine 

opstootjes ietwat is uitvergroot, dat hun zichtbaarheid net iets te nadrukkelijk is? 

En wat ben ik als ik zeg dat ‘ik enkel toeschouwer ben’? Ben ik dan geen voyeur, 

tussen de spleten van ‘de peepshow’ loerend naar de asielzoekers, ben ik dan geen 

getuige of medeplichtige, weet ik een esthetische distantie te vinden, bevraag ik mijn 

rol? 

Iedereen is toeschouwer en actor tegelijk, het hangt van de blik af wat of wie het meest 

dominant lijkt. En met die blik verandert de situatie telkens. En de theatergebeurtenis 

is door dit alles in vele opzichten zowel een mogelijke als een werkelijke wereld. 

Het avontuur van de kritische nabijheid ligt erin die twee bijeen te brengen èn te 

onderscheiden. 

390 Schlingensief moedigt toeristen aan om ‘foto’s’ te maken van fascistisch Oostenrijk. Wanneer zij dat 
doen, maken zij, bewust of onbewust, niet alleen, zoals alle hedendaagse toeristen de omgeving tot een 
spektakel, maar ook tot een zeer specifiek schouwspel. 
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HOOFDSTUK IX
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

      

De rol van de theorie

In de inleiding van dit boek schreef ik dat een kunstinstituut zowel een oog op de 

toekomst als een oog op het verleden gericht houdt. Een museum dat een geheel 

nieuw werk van een relatief onbekende kunstenares tentoonstelt, schat waarschijnlijk 

in dat het zal bijdragen aan een vitaal debat over kunst, maar plaatst het ook in 

een geschiedenis die eraan voorafging. Een theateropleiding die besluit om minder 

teksttoneel in het curriculum op te nemen zal begrijpen dat het daarmee afwijkt 

van een lange traditie, maar zal die beslissing vermoedelijk nemen omdat zij meent 

dat dergelijk toneel voorlopig een geringe rol in het theaterlandschap zal innemen. 

Doorgaans gaat het bij dergelijke besluiten om inschattingen van ontwikkelingen in 

de nabije toekomst en om reflecties op een recente en min of meer overzichtelijke 

geschiedenis. Maar die routine wordt ontregeld wanneer het stevige vermoeden van 

ingrijpende cultuurveranderingen het instituut binnendringt. Dan gaat het gesprek 

niet meer, om in de beelden van Baricco te spreken, over veranderingen van posities 

op de kaart, maar om de metamorfose van de kaart zelf. Dit vermoeden alleen al kan 

de behoefte aan een nieuwe, fundamentele kunsttheorie oproepen. 

Voor een theaterinstituut als de Toneelacademie zou een dergelijke nieuwe theorie 

vier dingen moeten doen, zo stelde ik in de inleiding. 

Ten eerste zou die theorie een diagnose moeten geven van recente 

ontwikkelingen. Bevestigen die het vermoeden dat ons ingrijpende veranderingen te 

wachten staan, en zo ja, om welke ontwikkelingen gaat het dan? 

Ten tweede zou die theorie ons in staat moeten stellen om die veranderingen te 

kunnen waarderen. Ondermijnen zij de kernwaarden, de ideële grond waarop het 

instituut gebaseerd is? Zijn die waarden enkel aan revisie toe? Of kunnen zij zelfs 

zondermeer behouden blijven? 

Ten derde zou de theorie moeten reflecteren over de huidige concepten en 

perspectieven die we hanteren. Het moet oog hebben voor wat gelijk is in wat zo 

nieuw en verschillend lijkt, en oog voor wat serieus verschilt van wat op het eerste 

zicht zo gelijk en als vanouds leek. 

En ten vierde zou de theorie meer praktische aanbevelingen kunnen geven over 

hoe makers en instituties zich kunnen verhouden tot de recente ontwikkelingen. 

Aan het eind van dit boek wordt het zaak om de balans op te maken. 

1.  Ingrijpende veranderingen 

Om het ingrijpende karakter van de ontwikkelingen te beschrijven, zijn in dit boek 
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twee concepten geïntroduceerd: voorstellingscultuur en belevingscultuur. De termen 

‘voorstelling’ en ‘beleving’ beschrijven twee geheel verschillende rollen van bezoekers 

en daarmee wezenlijk andere vormen van waarneming en omgang. De term ‘cultuur’ 

wil de materiële en immateriële bodem beschrijven waarin die specifieke vorm 

gedijt. De beide concepten beschrijven daarmee een samenhang tussen rollen en 

waarnemings- en omgangswijzen, instituties, praktijken, technologische middelen 

en dominante waarden en laten zich op die manier met elkaar vergelijken. In die 

vergelijking is zichtbaar geworden dat de belevingsmaatschappij en haar cultuur 

in belangrijke opzichten haaks staan op de rollen en rolverdelingen in de gekende 

theaterpraktijk, de voorstellingscultuur, en dat de ‘wending naar de beleving’ moet 

worden opgevat als een brede en krachtige beweging waarvan het einde voorlopig niet 

in zicht is. 

Termen als ‘belevingsmaatschappij’ en verwante termen als ‘belevingseconomie’ en 

‘belevingscultuur’ kwamen op in de 1990’s. In een fase waarin, wat betreft de westerse 

wereld, een grenzeloos optimisme heerste. De belevingsmaatschappij introduceerde 

zichzelf op een podium waarin spektakel en commercie en luchtigheid het meest 

in het oog sprongen. Dit verklaart wellicht voor een belangrijk deel waarom de 

belevingscultuur de afgelopen jaren vaak gezien werd als een oppervlakkig fenomeen 

dat weinig diepe sporen zou nalaten. Maar de structuren die de belevingsmaatschappij 

vormen, zitten dieper en het verlangen naar beleving vertoont zich in de 

eenentwintigste eeuw in meer ingetogen gedaantes, zoals in het verlangen naar 

authentieke en kleinschalige ervaringen.391 Wanneer we de belevingscultuur opvatten 

als een cultuur waarin mensen het streven en de mogelijkheden hebben om hun eigen 

leven meer esthetisch te benaderen, om zelfverwerkelijking vooral als persoonlijk 

traject te zien en hun omgeving daartoe aan passen, wordt het een bruikbaar en 

uitdagend concept. Dan beschrijft het een cultuur waarin zowel het verlangen als de 

middelen aanwezig zijn om de omgeving te benaderen en te gebruiken als podium, als 

attribuut of decor waarin men zelf een rol kan spelen en midden in het gebeuren kan 

staan. Een cultuur die niet alleen het theater en de andere kunsten raakt. En die oude 

waarden en praktijken uitdaagt, juist omdat zij niet, als een bungeejumper plotseling 

uit de lucht is komen vallen (om vervolgens weer snel uit beeld te verdwijnen). 

De eerste duidelijke aanzetten tot de belevingscultuur worden al rond de 1960’s 

gegeven. Met het ontstaan van een nieuwe persoonlijkheidsstructuur, met het succes 

van een ‘artistieke kritiek’ die in diezelfde periode opkomt en die beïnvloed is door 

391 Zo stellen zowel Schulze als Pine & Gilmore in latere publicaties nadrukkelijk dat de belevingscultuur 
niet met de komst van het nieuwe millennium en de opkomende financiële en politieke crises voorbij 
is. Zie Schulzes voorwoord bij de editie van 2005. Cf. Pine & Gilmore (2007) Authenticity: what consumers 
really want. 
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de idealen van de esthetisering van het leven, en met de sterke mediatisering van 

de samenleving waarin het toeschouwer-zijn alledaagser en het zelf performer-zijn 

gewenster en gemakkelijker wordt. We kunnen dan ook zien dat de Performatieve 

Wending in de kunsten, begonnen met avant-gardes in de 1960’s-1970’s, de voorouders 

bevatten van de inmiddels zo succesvolle op beleving gerichte kunstpraktijken. 

We kunnen ook zien hoe de afgelopen drie decennia de bemiddelende instituties 

veranderen, hoe de beoordelende professionele kritiek terrein verliest, en hoe podia, 

zoals de succesvolle festivals, ook meer het podium bieden aan de bezoeker. Kortom, 

we kunnen ontwikkelingen meer in een samenhang beschrijven en daarmee een 

scherper beeld krijgen van de kracht en richting van hun beweging. 

Net zomin als de voorstellingscultuur, die halverwege de achttiende eeuw vorm 

kreeg, de oude hof- en kerkcultuur ogenblikkelijk vernietigde, maar wel dominant 

werd omdat zij steeds meer gedragen werd door vitale krachten (door waarden, 

instituties en de inbreng van creatieve en intellectuele geesten) net zomin zal 

de belevingscultuur in korte tijd de voorstellingscultuur wegvagen. Maar de 

belevingscultuur heeft wel, net als de voorstellingscultuur voorheen, een expansief 

karakter. En veel vitale krachten steunen op dit moment die nieuwe cultuur. 

2.  De kernwaarden, toegespitst op de kritische dimensie

Omdat we inderdaad kunnen spreken van de opkomst van een nieuwe cultuur die 

aan dominantie wint en op wezenlijke gebieden verschilt van de eerdere, wordt de 

vraag naar het voortbestaan van de oude kernwaarden urgent. Waarden die culturele 

instituties niet kunnen opgeven zonder hun bestaansrecht te verliezen. Een van de 

belangrijke kernwaarden is die van de kritische dimensie. In dit boek staat dan ook 

de vraag centraal of de kritische dimensie in het theater van de belevingscultuur nog 

functioneren kan. Het antwoord op die vraag is: ja. ‘Het theater van Schlingensief’ 

genereert evengoed allerlei kritische werkingen als ‘het theater van Lessing’ dat 

gedaan heeft. Maar de manier waarop die kritische dimensie tot stand komt, 

verschilt in zeer veel opzichten van die van de voorstellingscultuur. De andere twee 

kernwaarden van de voorstellingscultuur, openbaarheid en autonomie, zijn in de 

belevingscultuur immers eveneens veranderd. En in samenhang daarmee heeft de 

kritische dimensie een andere figuur gekregen. Laat ik nog eens kort samenvatten wat 

er wat dit betreft gebeurt.

De openbaarheid

De waarde van het zelf (‘aan den lijve’) ondervinden zoals die in de belevingscultuur 

overal manifest wordt, is ook terug te vinden in het belevingstheater. Er is geen 

representatieve instantie, geen performer of personage die mij iets vertelt; ik ben 
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de spil, het draait om mij. Waar de beleving heerst, wordt het voor anderen sowieso 

lastig om namens mij te spreken. Ook na afloop van de belevenis. Anderen zullen 

niet hetzelfde hebben mee-gemaakt als ik . (Waar in de voorstellingscultuur in een 

nagesprek de ene toeschouwer nog tegen de andere zeggen kan ‘dat heeft u niet goed 

gezien’, heeft de zin ‘dat heeft u niet goed beleefd’ na afloop van een theaterbeleving 

iets absurds.) In de beleving zelf zit dus al een ondermijning van representatief 

gezag. En precies dat vinden we terug in de veranderde idealen van de openbaarheid, 

waar vooral één aspect van de openbaarheid centraal komt te staan: het ideaal van 

de vrije toegankelijkheid. Deze is evenwel getransformeerd van ‘de mogelijkheid tot 

kennisname van’ naar ‘de mogelijkheid tot deelname aan’, en is meer samengevallen 

met het streven naar algemeen belang. Dat deze twee meer samenvloeien heeft precies 

te maken met veranderende opvattingen over representatie. In de voorstellingscultuur 

claimden individuele actoren binnen de theaterwereld, met name artistieke leiders 

van podia, critici en theatermakers, voorstellen van algemeen belang te doen. Vandaag 

de dag wordt kunst meer opgevat als een onderdeel van een lifestyle, een min of meer 

persoonlijke voorkeur die op zichzelf geen algemeen belang claimt en uit zou moeten 

nodigen tot een gemeenschappelijk debat. De notie ‘algemeen belang’ verdwijnt 

niet geheel uit zicht, maar verandert, hand in hand met de ‘vrije toegankelijkheid’ 

van inhoud. Dat iedereen kan deelnemen aan cultuur, dat alle bevolkingsgroepen 

kunnen participeren aan cultuurvormen waar zij zich min of meer in thuis voelen, 

is het nieuwe ‘algemene belang’. De instituties podia en kritiek worden daarmee 

aangespoord om zelf meer stemmen binnen te laten en om deze stemmen actiever te 

laten klinken bij programmering en kritische beoordelingen.392 Hier liggen kansen en 

gevaren voor het derde ideaal van de openbaarheid: het aanmoedigen van debat over 

(wat de) kwesties van algemeen belang (zijn). De brede participatie, de vorming van 

de bezoeker tot performer, programmeur, recensent, kan tot de uitwisseling van een 

grote rijkdom van perspectieven en uitingsvormen leiden, maar ook van een verdere 

verkokering in scenes en leefstijlen, juist omdat er voor ‘elk wat wils’ te halen is. 

 

De autonomie

De actieve deelname van de bezoeker aan het belevingstheater betekent dat de 

autonomie van de enscenering ‘dunner’ wordt; niet meer als een groot wandtapijt 

vol zelfstandige voorstellingen voor de waarnemer hangt, maar als een fijn, soms 

nauwelijks zichtbaar weefsel dat de bezoeker leidt.393 Voor de bezoeker betekent 

392 Het streven naar meer culturele diversiteit geldt niet exclusief voor die twee instituties, maar ook 
bijvoorbeeld voor het kunstvakonderwijs en theatergezelschappen. 

393 Bij voorstellingen in de belevingscultuur blijft deze vorm van autonomie geheel in stand. Met twee 
kanttekeningen. Of het nu gaat om ‘de blauwe gloed’ bij voorstellingen in de reguliere theaterzalen, om 
festivals waar intrusie een normale zaak is, of om ‘nieuwe publieksgroepen’ die hetgeen op het podium 
gebeurt ter plekke hardop becommentariëren,- ook voorstellingen krijgen te maken met concurrentie 
in de aandacht. In de tweede plaats heeft deze autonomie haar vanzelfsprekend gezag verloren. Het is 
niet meer de enige juiste (meest prestigieuze) wijze van omgang en waarneming.
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het: het bewustzijn in een structuur te zitten en binnen dat gegeven de (loop) van 

de elementen te kunnen veranderen. Dat is wel degelijk anders dan een Spel, waar 

de structuur ontbreekt, of een ‘werkelijkheid’, waarin het bewustzijn van een vooraf 

gegeven structuur afwezig is.394 In het belevingstheater creëert deze vorm van 

autonomie de ervaring dat wat ik mee-maak mijn eigen èn niet eigen activiteit is. Ik 

speel zelf èn word geleid. 

Het belevingstheater splijt de sociale autonomie waar het theater in de werkelijkheid 

plaatst en de werkelijkheid in het theater brengt. Het breekt die autonomie dan 

open zonder deze geheel te negeren. Waar er een vorm van ‘gebroken autonomie’ 

plaatsvindt, is er sprake van én werkelijkheid én theater die elkaar kunnen spiegelen. 

De gebeurtenis kan dan bijvoorbeeld tegelijk een politieke actie zijn en een ‘eigen 

activiteit’, en in die laatste hoedanigheid deel uitmaken van een theaterdiscours dat 

zich kritisch kan verhouden tot andere vertogen.395 De gebeurtenis demonstreert dan 

tegelijk de politiek van het theater, en het theater van de politiek, maar kan noch 

geheel afgerekend worden op politiek succes noch op louter esthetische kwaliteiten. 

De bezoeker zal zich tot beide aspecten (kunnen, moeten) verhouden, keuzen maken 

of zij de gebeurtenis eerst en vooral als een autonome of als een sociale activiteit 

opvat, en dat verhouden zal al tijdens het gebeuren zelf plaatsvinden, geuit worden en 

eventueel door anderen bediscussieerd. Dat maakt, idealiter, de theateropenbaarheid 

tot een levendige openbaarheid waar het publiek rollen op zich neemt die voorheen 

vooral door de art world gestuurd werden, sterker: het publiek zal ter plekke (kunnen, 

moeten) beslissen of het gebeuren sowieso deel uitmaakt van een theaterwereld. 

De term ‘gebroken autonomie’ wijst ons dus enerzijds op de kwetsbaarheid, dat wil 

zeggen het einde van de vanzelfsprekendheid van die autonomie, maar anderzijds 

ook op de krachtige potentie van die gebrokenheid. Om de singer songwriter Leonard 

Cohen te parafraseren: het is door de barst dat er nieuw licht op de werkelijkheid 

geworpen wordt.396

De kritische dimensie

De nieuwe figuur van de kritische dimensie laat zich daarmee als een vorm van 

‘kritische nabijheid’ beschrijven. Een vorm waarin theater en mijn persoonlijke 

394 Wat niet wil zeggen dat het Spel- en Werkelijkheidselement niet altijd in de regie aanwezig kunnen 
zijn. Met name in theatervormen die op de relationele esthetiek gebaseerd lijken, waarop het theater 
vooral een open sociale ontmoeting is, is die grens vloeibaar. Wat begint als uitgangspunt van het Spel, 
bijv. ‘praat met elkaar, dans of eet met elkaar’ kan overgaan in een uitwisseling die het Spelkarakter 
verliest. Een voorbeeld is Blok, een requim in mineur van Timo Tembuyser en Naomi Steijger waarin aan 
bewoners van een flatgebouw in Gent gevraagd werd om een muzikale bijdrage te leveren aan een 
requiem van en voor deze flat. Deze spelopdracht had echter ook een ander doel: het met elkaar in 
gesprek laten komen van mensen die elkaar nauwelijks kenden. Zie ook hun podcast 88 woning-raten: 
een verzet tegen de eenzaamheid in de grote stad, te beluisteren op “Radio Doc”, 26 augustus 2018. 

395 Zoals vaker gesteld, geldt dit ook voor voorstellingen die werkelijkheid binnen laten dringen en de 
bezoeker van ‘klassieke’ toeschouwer plots tot een getuige transformeren. 

396 Naar Leonard Cohens song Anthem: “There is a crack, a crack in everything/That’s how the light gets in”
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beleving en waarin theater en samenleving (omgeving) dicht bij elkaar liggen maar 

niet hetzelfde zijn. Het belevingstheater past goed in de belevingscultuur waarin 

theatraliteit alomtegenwoordig is en mensen steeds vaker zelf hun eigen rollen willen 

kiezen en daarin gezien willen worden. Dit gegeven alleen maakt het belevingstheater 

niet onkritisch. Ook de voorstelling paste goed in de voorstellingscultuur. Theater en 

theaterwerelden kunnen niet functioneren als zij geheel losstaan van waarden die 

in de samenleving gedeeld worden. Maar de voorstelling en haar cultuur hielden, 

dankzij het model en het kritisch systeem, wel een kritische afstand ten opzichte van 

al te vanzelfsprekende werkelijkheidsduidingen. Zij boden telkens een alternatieve 

blik. ‘De wereld zoals we die ervaren, is niet de echte wereld,’ scheen de leuze. En de 

reflectie op de ervaring was een wezenlijk onderdeel van de kritische dimensie van 

de voorstellingscultuur. Dat is minder evident in het belevingstheater en zijn cultuur. 

Bemiddelende instituties presenteren theater niet meer per se als een alternatieve 

ervaringswijze en belevingen worden vaak als echter ervaren dan bemiddelde kennis 

en ervaringen, zoals die uit boeken, statistiek, documentaires of journalistiek. Of 

zoals Bas Heijne het stelt: “Emotionele betrokkenheid en vereenzelviging gaan boven 

beschouwende inzichtelijkheid. Afstand is niet goed. (…) Feiten moeten beleefd 

worden.” (2020: 17) Daarom is het van cruciaal belang dat in de nieuwe figuur van de 

kritiek juist de reflectie op de eigen belevingen wordt aangemoedigd en dat er levendig 

debat over gevoerd kan worden. Juist dan kan het belevingstheater een kritische 

rol in de hedendaagse cultuur spelen en alternatieven bieden aan de dominante 

werkelijkheidsopvattingen. In de theaterbeleving ontdek ik dan mogelijk nieuwe 

kanten van mijzelf en van de wereld om mij heen op een wijze die zeer dichtbij komt 

en nagenoeg onbemiddeld blijft. Maar ik ervaar ook de regie van het gebeuren en kan 

het opvatten als een esthetische activiteit die juist de reflectie op de ervaring centraal 

stelt. Wanneer ik ervaar dat de theaterbeleving tegelijk van mij en niet van mij is, 

zowel eigen als bovenpersoonlijk is, ontstaat er zowel het belang als de mogelijkheid 

om erover te reflecteren en met anderen het gesprek aan te gaan. 

De nieuwe figuur van de kritische dimensie is tegelijk kansrijk en kwetsbaar. En dat 

komt niet alleen door de figuur zelf, die elementen die voorheen als dichotomisch 

werden beschouwd dicht bij elkaar laat staan, maar toch onderscheiden wil. Het komt 

ook omdat het ideaal van het aanmoedigen van debat in de gehele cultuur een zware 

tijd beleeft. De tendens in de belevingsmaatschappij is die van verdere verkokering 

van de openbaarheid in verschillende cultuurscenes. Waarin iedere groep eigen critici, 

programmeurs en ambassadeurs heeft, liefhebbers uit eigen kring. Maar in de grote 

beweging die het ‘stel uw eigen menu samen’ en ‘voor ieder wat wils’ aanmoedigt, 

zijn tegenkrachten verschenen. Initiatieven als Het laatste woord, De Wijkjury, de 

mogelijkheden op festivals om, al dan niet aan de eettafel, met makers in gesprek te 
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gaan, zijn voorbeelden om het debat aan te moedigen. Voorbeelden waarin groepen 

dichterbij elkaar worden gebracht, maar waar kritiek wel mogelijk is, ja misschien 

zelfs vooral dankzij die nabijheid geuit kan worden. Een ander voorbeeld geeft de meer 

op verdeeldheid gerichte strategie van Schlingensief. Het kritische debat lijkt hier het 

hart van het kunstwerk zelf geworden.397 De overeenkomst tussen de voorbeelden is 

dat de bemiddelaar en initiator van het kritische gesprek niet de vertrouwde criticus 

is die als onpartijdig rechter een voorstel doet, maar dat de bemiddelaar als een 

gespreksleider optreedt die vooral de stem van anderen naar voren wil halen. 

Lang, vanaf de Romantiek, is er de vraag geweest hoe over het kunstwerk te spreken 

zonder het tekort en onrecht te doen. In de nieuwe bemiddeling staat veel meer 

de vraag centraal: hoe de bezoeker te laten spreken. Bezoekers die zich door die 

bemiddelende instituties veel minder in één vaste rol laten voegen, maar bij voorkeur 

uit hun eigen repertoire willen putten. Alsof zij, in een geësthetiseerde samenleving, 

ook zelf meer een eigen ‘kunstwereld’ worden en zij in plaats van via allerlei 

bemiddelende instanties hun weg vinden, zelf het actieve middelpunt van het geheel 

zijn. Belangrijk verschil tussen een theatervoorstelling en een theaterbeleving is dat 

mensen bij die laatste een veelvoud van rollen en posities kunnen innemen. Maar dat 

geldt niet alleen voor de theatergebeurtenis zelf. Het geldt ook voor de theaterwereld 

en voor de openbaarheid waarin die wereld staat. Ook daarin zijn de rollen en posities 

veel minder op voorhand bepaald. En het zijn die nieuwe rollen en posities die om 

nieuwe concepten vragen.

3.  Nieuwe concepten. Nieuwe rollen en posities

Hoe groot zijn die veranderingen in rollen en posities nu eigenlijk? Laten we ze nog 

eens kort met elkaar vergelijken, de theatervoorstelling met haar cultuur en de 

theaterbeleving met de cultuur waarin zij gedijt. Aan de ene kant Lessings beschrijving 

van Olint und Sophronia in het Hamburg van1767 en mijn schets van een doorloop van 

Oidipous, Maastricht 2010. En aan de andere kant Schlingensiefs Bitte liebt Österreich te 

Wenen in het jaar 2000. 

Olint en Oidipous

Bezoekers zien mensen op een podium bewegen, verkleed in beide gevallen. Ze 

397 Er is een vrij algemeen vertoog over de vraag of kritische kunst gericht moet zijn op dissensus of op 
consensus. Verschillende critici van de belevingscultuur maken bezwaar tegen op consensus gerichte 
kunst, zoals dat nogal eens voorkomt bij relationele kunst en community theatre. Daartegenover 
brengen zij het belang in van de dissensus, van het zichtbaar maken van het geschil, omdat daarmee 
ook het politieke element en het bestaan van machtsverhoudingen naar voren wordt gebracht. Ik deel 
deze laatste opvatting, maar wil ook oog houden voor de omstandigheid dat er voor het naar voren 
brengen van het geschil een mate van vertrouwen nodig is. Het vertrouwen dat het afwijkende geluid 
ook geuit mag worden en dat ernaar geluisterd wordt. Daarmee is consensus niet alleen een ideaal 
theoretisch punt aan de horizon (‘twisten heeft geen zin als er geen hoop is een ander te kunnen 
overtuigen’) maar ook een gevoelsmatigs beginpunt van een debat of gesprek.
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zijn het podium opgekomen om iets belangrijks voor het voetlicht te brengen, iets 

dat in de wereld buiten het theater van waarde kan zijn, en ze doen dat door vier 

dingen te representeren: ze zijn acteurs binnen een theatrale constructie, ze zijn 

lichamen op een podium van openbare kunst, ze zijn deel van een voorstelling die 

door kenners als ‘mogelijke interessant’ gevonden wordt, ze spelen een personage 

in een fictieve wereld die op zijn beurt weer een voorstel voor de wereld buiten het 

theater vertegenwoordigt. De eerste vorm van representatie ontstaat dankzij het 

voorstellingsmodel, versterkt door de inwendige architectuur van het gebouw die 

de fysieke en sociale scheiding tussen zaal en podium bekrachtigt. De tweede en 

derde vorm danken aan de status van het gebouw, dat geen neutraal gebouw is, 

maar een bemiddelend theaterinstituut dat zich als een publieke en onafhankelijke 

ruimte presenteert waarin serieus theater zal verschijnen. Dat geldt bij uitstek voor 

‘Hamburg’, maar in iets andere vorm ook voor ‘Maastricht’, waar de theaterzaal vanaf 

de première van de voorstelling een publieke theaterruimte worden zal. Alleen de 

vierde vorm van representatie komt van de acteurs zelf. Zij spelen, het is drama, 

personages in een fictieve kosmos. Dat doen zij niet zomaar; zij hebben uitgebreid 

gerepeteerd, geïnterpreteerd en mogelijk gediscussieerd over een voorstelling waarvan 

ze denken dat het van artistiek en maatschappelijk belang kan zijn. Vrijwel alles, 

hun kleding, het licht, de attributen, het spel, de mis en scène, is geregisseerd om een 

geheel te creëren dat een ander licht werpt op de wereld buiten het theater. En hoewel 

de performers in beginsel een ruime mate van bewegingsvrijheid hebben, zijn zij 

gebonden aan die regie. Al hun inspanningen zijn erop gericht dit in een live situatie 

met het aanwezige publiek te delen. 

De bezoeker representeert slechts één ding: zij is deel van de openbaarheid, de 

publieke opinie. Zij heeft weinig uiterlijke bewegingsvrijheid, maar in haar kan wel 

van alles tot beweging komen. Moet ook in beweging komen, wil de voorstelling 

tot leven worden gebracht. Zij neemt waar wat er op het podium gebeurt. Zij ziet 

de trage opkomst van een oudere man, die zij herkent als het personage Teiresias 

(zij herinnert zich de tragedie die zij ooit gelezen heeft) en duidt de trage opkomst 

niet alleen als teken van ‘blindheid’ maar ook als blijk van waardigheid van het 

karakter, van iemand die geen angst kent, en zij moet denken aan iemand die nog 

niet zolang geleden met eenzelfde kalmte tegen de Amerikaanse president getuigde. 

Zij verbindt wat zij waarneemt tot een fictieve wereld en met een werkelijke wereld. 

En tegelijkertijd blijft zij geheel geconcentreerd op de voorstelling. Dat kan zij ook, 

want zij heeft slechts één rol. Bovendien heeft zij een optimale positie om het 

gebeuren op het podium te overzien en zijn er geen verstoringen, omdat onnodige 

prikkels van buiten de zaal zoveel mogelijk geweerd worden. Wellicht heeft zij allerlei 

vragen in haar hoofd gedurende de voorstelling. Vragen zoals Lessing die stelde: 

waarom wordt dit vertoond, wat is het publieke belang hiervan, is het geloofwaardig, 
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word ik aangesproken? Wellicht ervaart zij, net als Lessing, de eerst opkomende 

personages van Olint und Spohronia als nogal eenduidig, als sjablonen die enkel de 

in de samenleving heersende vooroordelen bevestigen. Maar misschien schort zij 

haar oordeel nog even op, hopend dat de voorstelling ineens een wending nemen 

zal. Zij schuift wat onrustig op haar stoel, op subtiele en onbedoelde wijze daarmee 

de spelers en een deel van de zaal beïnvloedend. Zij applaudisseert na afloop, meer 

of minder enthousiast, wellicht roept zij iets van bijval of afkeuring. Het is het 

enige moment in deze ruimte, juist als de tijd van de voorstelling voorbij is, dat zij 

gericht kan laten blijken wat haar oordeel is. Eerst buiten het gebouw is de stille 

geconcentreerde waarnemer veranderd in een actor, een theateractor, een politieke 

actor. Nu spreekt zij zich kritisch uit, discussieert met anderen over het stuk, de 

spelers, over maatschappelijke kwesties, ja nu neemt zij zich wellicht zelfs voor om 

iets in haar leven of omgeving te veranderen. 

Gedurende de voorstelling is de regisseur onzichtbaar. We kunnen enkel ‘haar 

hand’ voelen, zoals de stijl van voorstelling die dankzij de autonomie van de 

enscenering herkenbaar kan zijn. Weken heeft zij het voorbereid, de grote lijnen, de 

belangrijkste details vastgelegd. Al die weken van onderzoek, discussie, repetitie, 

kristalliseren zich in deze kleine ruimte, in deze paar uur. Nu is het aan de acteurs, de 

technici en het publiek. 

In beide gevallen zitten er mensen in de zaal die de rol van theatercriticus 

vertegenwoordigen: Lessing in Hamburg, de docenten in Maastricht. Beiden fungeren 

als bemiddelaar, als woordvoerders, vertegenwoordigers van het ideale publiek. 

En het theaterpersoneel? Lessing spreekt er niet over, en in Maastricht zal het 

pas op de première aanwezig zijn. Dan zal het de bezoekers het teken geven dat de 

voorstelling beginnen gaat, zal het deuren op tijd openen, mensen richting zitplaatsen 

begeleiden, mensen indien nodig tot enige stilte manen. Maar het zal als het goed is 

gedurende de voorstelling vooral onzichtbaar zijn. 

Österreich

Bezoekers zien een plein dat omgeven is door monumentale panden, waaronder 

hotels en de Wiener Staatsoper. Ze zien een reusachtig bord met de tekst ‘Ausländer 

Raus’. Ze zien op en rond het plein veel mensen. Gehaast ogende wandelaars met 

luxe boodschappentassen, toeristen die met fotocamera’s iets vastleggen om daarna 

de bus weer in te stappen, mensen die van enige afstand het gebeuren gadeslaan, 

mensen in groepjes die iets tegen elkaar roepen, mannen in zwarte shirts met de 

tekst ‘security’, ze zien mensen met dure filmcamera’s en microfoons, vermoedelijk 

journalisten. Ze zien mannen opkomen in het uniform van een blaasorkest. Ze horen 

een stem uit een megafoon. Hoe zou je dit alles duiden indien er geen art world, geen 

atmosfeer van een artistieke theorie was? Zou je het zien als een manifestatie van 
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een politieke partij, een protestbeweging, gaat het om de verkoop van bepaald product 

of om een act voor toeristen, is het deel van een of ander festival? De theatralisering 

van de samenleving is inmiddels op stoom gekomen, dus het is allemaal mogelijk. 

Bezoekers die op de hoogte zijn dankzij festivalbrochures, kunstbijlagen, de 

boulevardpers, internet of televisietalkshows, weten dat er gesproken wordt van 

‘kunst’, van een gebeurtenis in de context van een prestigieus kunstfestival. De tijd 

van het gebeuren is begrensd, zes dagen lang zal er hier iets plaatsvinden, aan één 

stuk door. Maar dat is veel ruimer dan een individuele bezoeker aankan. Het gebeuren 

heeft om in de woorden van Aristoteles te spreken niet ‘de juiste omvang’ om (de 

illusie van) een totaaloverzicht te bieden. De ruimte is open, zij het niet neutraal: 

het is het culturele en toeristische hart van Wenen, de plek van oude cultuur en 

hedendaagse mensenmassa’s. Maar wat plaatsvindt valt niet te overzien. Er is geen 

overzichtelijke uitbeelding van de handeling, zou Aristoteles zeggen. Er is sowieso niet 

één schouwtoneel. De vraag wat de performers representeren, brengt ons meteen in 

de problemen. Welke performers, welk soort performer? Laten we beginnen met de in 

de containers opgesloten asielzoekers. Deels zijn zij ‘zichzelf’. En dat zijn ze binnen 

een constructie, een ‘format’, net als ‘de authentieke bewoners’ van Big Brother. Maar, 

en daarin verschillen zij van elkaar, de twaalf in Wenen vertegenwoordigen ook alle 

asielzoekers in Oostenrijk. Zijn zij de hoofdperformers? Anders dan in Olint en Oidipous 

is hun bewegingsruimte juist beperkt, en de duur van hun optreden wordt voor een 

belangrijk deel bepaald door het publiek dat iedere dag één van hen zal wegstemmen. 

Ze zijn ultiem afhankelijk van de welwillende blikken en blijken van de toeschouwers 

en tegelijk zijn ze nagenoeg onzichtbaar en onhoorbaar voor de andere mensen op het 

plein. 

Is het podium op te vatten als speelveld of schouwtoneel? Voor degenen die met 

elkaar in stevig debat zijn, zal het plein vooral een speelveld zijn, de plek om te 

acteren. Voor een passant of verslaggever zal het plein het schouwtoneel zijn en 

daarmee een lichte, theatrale vervreemding kunnen veroorzaken zoals die hoort bij 

het model van de voorstelling. Soms zal er voor een bezoeker een helder onderscheid 

zijn, maar de vrouw die het plein als speelveld gebruikt om te protesteren, komt daar 

waarschijnlijk ook omdat ze weet dat ze door (bijvoorbeeld camera’s) gezien wordt, 

de cameraman die vanaf enige afstand staat opgesteld zwenkt opeens naar een groep 

mensen die ook vooral toeschouwers leken maar door de lens in een actor veranderen 

voor weer andere waarnemers. Niemand definieert in zijn eentje waar hij staat en 

wat zijn rol is. Spelen de mensen die elkaar al dan niet letterlijk in de haren vliegen 

een rol? Zouden zij zich goed begrepen voelen als wij hun handelen zo beschrijven? 

Maar ze vervullen hoe dan ook rollen zodra wij van enige afstand naar ze kijken en ze 

vervullen rollen zodra zij weten dat het veld waarop zij staan ook een schouwtoneel 
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is. Net zoals de bewoners van het reality programma Big Brother een rol spelen, 

wetend dat ze bekeken worden door een publiek dat bovendien nog hun lot bepaalt. 

En zoals er hier niet één type performer is te definiëren, zo is er, net als op de door 

mij beschreven festivals, hier geen waarnemend geheel, geen publiek in de ‘klassieke 

betekenis van het woord. Het zijn passanten, demonstranten, toeristen, verslaggevers, 

mensen aan de telefoon of op internet. 

De regisseur is zichtbaar als een soms bijna dirigerende performer, als een kapitein 

van een tamelijk stuurloos schip. Hij doet van alles: grenst het gebeuren af, regisseert 

het debat, ontregelt het publiek, voedt het met nieuwe impulsen, hij beheert de 

website, verschijnt terwijl het gebeuren doorgaat in talkshows, hij geeft het moment 

aan waarop één van de asielzoekers de container verlaten moet, hij heeft van tevoren 

bedacht waar er momenten van grote ontwikkeling en focus moeten zijn, maar een 

groot deel van zijn handelen is improviserend. Een aantal settings en procedures is 

door hem en zijn team vastgelegd, er zijn pionnen, velden en regels die het geheel tot 

een Game eerder dan een Spel maken. Maar in zijn rol als regisseur is hij net zo aan 

het schakelen en van positie aan het veranderen als menig bezoeker. 

De criticus tenslotte staat, voordat zij zelf in een recensie of kritisch artikel haar 

beschouwingen met de lezers deelt, zelf midden in de kritiek. Zij zal op de een of 

andere manier iets moeten aanvangen met de verdeeldheid en de debatten die op 

het plein en andere podia gedurende de gebeurtenis tot uitdrukking komen. Haar 

positie van onafhankelijk waarnemer wordt hoe dan ook ontregeld; ze heeft of aan 

de gebeurtenissen deelgenomen en is partij geweest, of ze heeft afstand gehouden en 

daarmee voor de positie gekozen van toeschouwer waar velen actor waren. 

De actieve bezoeker is voor een belangrijk deel de spil in het belevingstheater. Hij 

bepaalt de blikrichting en de positie, maakt of het podium een schouwtoneel is of 

een speelveld, of er sprake is van theater of intrusie, hij kiest waar hij opduikt en 

verdwijnt, waar hij zich mengt en het geheel direct beïnvloed of zich afzijdig houdt. 

Maar hij doet dat in belangrijke mate niet als individu; het is het fenomeen spect-actor 

dat leidend is. De individuele bezoeker stuurt maar wordt zelf evengoed gestuurd door 

regie en blikken van anderen. 

Met de vergelijking tussen Olint/Oidipous en Östereich wil ik niet laten zien dat de 

nieuwe situatie veel complexer is dan de oude (het hele spel van representatie in 

het voorstellings-model is evengoed complex) maar hoe mobiel en in zekere zin 

onbepaalbaar de perspectieven en posities in het belevingstheater kunnen zijn. De 

theorie ziet hoe haar oude indelingen en analytische kaders hun vermogen verliezen 
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om de nieuwe realiteit te beschrijven. Niet omdat de werkelijkheid ten dele aan die 

indelingen en begrenzingen ontsnapt, dat is nu eenmaal het lot van ieder concept 

dat een levende realiteit beschrijven wil, maar omdat zij in theatergebeurtenissen 

als Österreich bewust ontregeld worden. Door de verschillende posities en rollen 

die alle deelnemers kunnen innemen, veranderen de perspectieven en daarmee 

de bepaling van wat iets is: performer of toeschouwer, speelveld of schouwtoneel, 

intrusie of theatraal teken, bewaker of performer, sociale rol of theatrale. De structuur 

van het theater van de voorstellingscultuur zou je als het ware van bovenaf in kaart 

kunnen brengen, als een plattegrond van rollen en posities. Die blik van bovenaf, 

die plattegrond van het theater, kan bij het belevingstheater niet meer gemaakt 

worden, maar moet nu het perspectief van binnenuit zijn. In de belevingscultuur zou 

men bij wijze van spreken met een camera op de schouder van de spect-actor mee 

moeten reizen om te zien wat er gebeurt, om een reizende, horizontale beschrijving 

te bieden. Het is de spect-actor die centraal staat, over wiens schouder wij zouden 

moeten meekijken en meebewegen. Wat dus geen monadisch subjectivisme bepleit; 

de lens waardoor hij kijkt is niet het centrum van de wereld, het enige perspectief. 

De individuele spect-actor is niet de eigenaar van zijn rol en positie; hij wordt op zijn 

beurt evengoed door anderen ‘gefilmd’. 

Het belang van de wendbare blik geldt ook voor de drie niveaus: de theatergebeurtenis, 

de bemiddelende instituties, en de samenleving waarin die beide staan. Niveaus die 

ook voor de voorstellingscultuur enkel als analytische onderscheidingen fungeren, 

maar die in het belevingstheater vloeibaar worden. Waar begint en eindigt ‘het 

universum van het spektakel’ en waar die van de ‘natuurlijke wereld’? Waar is de 

grens tussen de theateropenbaarheid en de maatschappelijke openbaarheid? Waar is 

theater maatschappelijke actie, waar de aanmoediging tot reflectie? In een theatrale 

samenleving zou theater veel meer opgevat moeten worden als een vermogen, een 

vermogen om iets zichtbaar te maken, inclusief de enscenering zelf, om procedures 

van betrokkenheid en verplaatsingen te organiseren en bepaalde dramaturgieën toe te 

laten. Theater als een vloeibare, maar niet weerstandloze kracht die beide, ‘de wereld 

van het spektakel’ en ‘de natuurlijke wereld’, tegelijk kan zijn maar over beide ook de 

reflectie toelaat. 

Dit boek heeft gepoogd aanzetten te geven tot een verder begrip daarover. De 

dramaturgie van de spect-actor, van de constituerende blik die zelf evengoed gestuurd 

wordt, moet nog verder ontwikkeld worden. Zij hoeft evenwel niet vanaf een nulstand 

te beginnen. Als het om samenspel gaat, om hoe blikken en acties van spect-actors 

elkaar over en weer beïnvloeden, biedt het theater uit de voorstellingscultuur 

een grote traditie.398 Maar de rollen en posities zijn daar beperkt, terwijl in onze 

398 Zoals de vaker in dit boek aangehaalde quote van een oud speldocent op de toneelacademie: ‘de koning 
speel je niet alleen’. 
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getheatraliseerde samenleving vol zichtbare en verborgen feedbackloops een groot 

potentieel aan studiemateriaal ligt.399 De vele rollen die we in een theaterbeleving 

kunnen spelen, zijn vaak geen bijzonder vreemde, ver van ons afstaande rollen. In 

mijn beschrijving van Huis, in het eerste hoofdstuk van dit boek, wilde ik laten zien 

dat niet mijn rol van vaderfiguur voor mij vreemd was, maar dat het feit dat ik als 

bezoeker in het theater een actieve rol speelde, opmerkelijk was. De mogelijkheid van 

voortdurende wisseling van rollen en posities in het belevingstheater verschilt niet 

van die in de huidige samenleving. Dramaturgie, etnografie, sociologie, mediastudies 

zullen elkaar daarin nog meer kunnen raken dan tot nu toe reeds het geval is. 

4.  Aanbevelingen

Het intensiveren van het kritisch gesprek

Hoewel theater in de belevingscultuur de kritische dimensie de nodige ruimte kan 

bieden zijn de algemene zorgen erover niet geheel verdwenen. De combinatie van het 

feit dat de theaterbeleving zelf moeilijk te bekritiseren lijkt met een cultuur waarin 

aan belevingen een sterke autoriteitswaarde (in de zin van waarheid, werkelijkheid, 

oprechtheid) wordt toegekend, is een serieuze bedreiging voor de kritische dimensie.400 

Juist het gesprek over de constructie van de theatrale beleving, over hoe wij gestuurd 

worden door verwachtingen, invitaties, subtiele procedures, is hier nodig en kan het 

bewustzijn aanscherpen dat wij in een getheatraliseerde samenleving niet alleen 

spelen, maar ook worden bespeeld en elkaar bespelen. 

De professionele kritiek zou hier een voortouw moeten nemen, en niet te snel 

genoegen moeten nemen met de ervaring dat de beleving ‘strikt persoonlijk’ is. Zij 

heeft vandaag de dag te maken met flinke concurrentie van ‘amateurrecensenten’ en 

critici die ‘embedded’ zijn, te maken ook met een afnemende ruimte in kranten en 

tijdschriften, maar zij zou zich kunnen onderscheiden door een gedegen analyse van 

bovenpersoonlijke structuren van de theaterbeleving. 

Maar ook makers, instituties, publiek kunnen allemaal verantwoordelijkheid 

nemen voor het aanmoedigen van debat, waar wat mij betreft een specifieke rol voor 

de makers ligt. Konden zij voorheen, ietwat gechargeerd gesteld, zich bezighouden 

met het maken van kritische voorstellingen, om daarna het discours uit handen te 

geven en over te laten aan de bemiddelende instituties (de podia die hun werk op de 

juiste wijze zouden presenteren, de critici die hun artikels aan hen zouden wijden) 

nu is hun eigen bijdrage aan het intensiveren van dat discours onderdeel van hun 

artistieke werk geworden. In het theateronderwijs zou deze attitude en vaardigheid 

399 Een voorbeeld van een verborgen feedbackloop zijn algoritmen, data van bezoekers die de data voor 
toekomstige bezoekers beïnvloeden. 

400 Het is in eerdere hoofdstukken al vaker benoemd. Het uit zich bijvoorbeeld in zinnen als ‘je 
moet het zelf meegemaakt hebben om mee te kunnen praten’, in het automatische gezag dat 
‘ervaringsdeskundigen’ in discussies kunnen krijgen, in televisieprogramma’s en toeristische 
excursies, maar ook in sommige theaterperformances, die claimen door middel van het aanbieden van 
authentieke belevingen het juiste inzicht te verschaffen in een specifieke problematiek. 
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van meet af aan ontwikkeld moeten worden. Studenten zouden aangemoedigd 

moeten worden om ook zelf met initiatieven te komen hoe hun werk beoordeeld kan 

worden, aan te geven welke perspectieven en thema’s wat hen betreft aan bod zouden 

moeten komen. Zij zouden meer getraind kunnen worden om binnen en buiten de 

muren van hun onderwijsinstelling het gesprek te initiëren. 

Even zo belangrijk is de uitbreiding van het aantal stemmen in het gedeelde 

gesprek. Dat is niet alleen wenselijk om de verkokering van de openbaarheid 

tegen te gaan, maar ook om de legitimiteit van de theaterinstituties te versterken. 

In de belevingscultuur verliezen die instituties aan ‘centraal gezag’. De idee dat 

theatercritici, podia, theaterdocenten het mandaat hebben om (tot wederopzegging) 

het algemeen belang te representeren, heeft zijn langste tijd gehad. De grote 

bedreiging voor de kritische dimensie is dat daarmee toegegeven gaat worden aan de 

lokroep van een sterk relativisme (‘over smaak valt niet te twisten’) of aan de stem 

van een op culturele identiteiten gebaseerde politiek (‘niemand mag zich uitspreken 

over de cultuur van een groep waartoe hij niet behoort’). Maar het betekent juist dat 

het aantal deelnemers aan de kritische intersubjectiviteit uitgebreid moet worden. Een 

dergelijk proces vindt al plaats, maar kan nog veel consequenter worden doorgevoerd. 

Podia die zich (mede) als sociale ontmoetingsplaatsen opstellen, zouden de 

daadwerkelijke uitwisseling, het gesprek tussen verschillende culturele scenes meer 

kunnen aanmoedigen. Festivals zouden momenten kunnen creëren waarin bezoekers 

meer als publico, als deel van een diverse openbaarheid worden aangesproken, door 

bijvoorbeeld een aantal zeer verschillende theatervormen dusdanig te programmeren 

en te afficheren dat mensen uit verschillende scenes aangemoedigd en in staat 

gesteld worden om dit gezamenlijk te zien en met elkaar te bespreken. In het 

kunstvakonderwijs zou het wenselijk zijn dat niet alleen vaste docenten, maar ook 

mensen van buiten de onderwijsinstelling meepraten over het (afstudeer)werk van de 

studenten. 

De punten van zorg roepen de aanmoediging op om tot (meer) nieuwe Lessings te 

komen: gespreksleiders, eerder dan woordvoerders van publiek. Bemiddelaars tussen 

verschillende culturele scenes, eerder dan tussen rechters van de goede smaak. Zij 

zullen een brede bagage moeten hebben, een groot repertoire aan gezichtspunten en 

gesprekstechnieken om de uitwisseling van diverse duidingen en visies zo optimaal 

mogelijk te maken. 

Theater, een theatrale werkelijkheid, een kritisch verschil

Dat in de belevingscultuur niet zozeer de discipline ‘theater’ centraal staat, maar 

zoiets als het ‘theatraal vermogen’, betekent meerdere uitdagingen voor alle partijen. 
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In de eerste plaats betekent het dat makers, instituties en beleidsmakers minder 

zouden moeten denken in termen van ‘producten’ (‘een theatervoorstelling’, een 

‘amateurregie’ een ‘film’, een ‘sociaal-artistiek project’, etc.) maar meer oog moeten 

hebben voor het feit dat theatraliteit al overal verschijnt en deze beoordeeld kan 

worden op de kwaliteit van de enscenering, de regie en de dramaturgie. Dat noopt 

ook tot een verdere reflectie op rollen die niet meer op voorhand zijn gegeven. 

Binnen een onderwijsinstituut als de Toneelacademie vindt de reflectie op wat een 

acteur, performer, regisseur, theaterdocent of theaterontwerper is en tot welke rollen 

en onderscheidende expertise zij worden opgeleid altijd wel plaats. Maar waar 

voorheen de aandacht vooral uitging naar de in de loop van de tijd plaatsgrijpende 

veranderingen binnen gekende rollen (zoals de repertoire-acteur een deel van 

zijn plaats afstond voor de in collectieven makende acteur, de tekstregisseur de 

ruimte delen ging met de makende regisseur) zien we nu dat makers binnen 

één theatergebeurtenis verschillende rollen kunnen aannemen en vormen van 

theatraliteit tot stand brengen die niet meteen met de gekende kunstvorm 

geassocieerd worden.401 De aandacht voor de veelvoud aan rollen die de theatermaker 

kan spelen, betekent niet per se een ‘verdunning’ van het ambacht, de authenticiteit 

of artisticiteit. Het vraagt wel om nieuwe omschrijvingen van wat de kern is van goed 

makerschap. Voordat in het westers theater het professionaliseringsproces op gang 

kwam (dat zoals we zagen ten tijde van Lessing begon) speelden acteurs en actrices 

vaak één soort rol waarop niet alleen hun praktische oefeningen, maar zelfs hun 

garderobe was ingericht. Veranderde theateropvattingen leidden tot de opkomst van 

de veelzijdige acteur die deel was van een ensemble waarin samenspel en ‘trouw 

aan de regie’ belangrijke kwaliteiten werden. Die nieuwe acteur was er echter niet 

zonder slag of stoot. De oude specialisatie verdween, maar maakte niet zomaar plaats 

voor een nieuwe artistieke identiteit. Het vroeg om nieuwe acteermethoden, zoals 

specifieke training van het vermogen om zich op meerdere manieren (bijvoorbeeld 

psychologisch of ideologisch) in verschillende posities te kunnen verplaatsen. Zoals 

het ook vroeg om nieuwe vaardigheden van regisseurs en ontwerpers. Maar al spoedig 

zullen ‘veelzijdigheid’ en ‘samenspel’ artistieke criteria zijn die tot de kern van het 

acteren behoren. Met deze grove schets wil ik duidelijk maken dat wat bij ‘het vak’ 

hoort en wat ‘randverschijnselen’ zijn, geen gegeven is, maar het resultaat van nieuwe 

definities die voortkomen uit historische, artistieke ontwikkelingen.402 De open blik op 

401 Een theatermaker is reeds ook een cultureel ondernemer, een artistiek onderzoeker, sociaal verbinder, 
etc. En het theateronderwijs besteedt hier in curricula al aandacht aan. Het aanmoedigen van 
de aandacht voor en zoektocht naar nieuwe rollen en podia is daarmee vooral een pleidooi om 
ontwikkelingen die al plaatsvinden te intensiveren. Dat de theatermaker ook op podia komt waar 
hij of zij zelf meer de rollen van de art world over moet nemen, en daar dus zowel een grotere 
verantwoordelijkheid als vrijheid heeft, zou in het onderwijs vermoedelijk wel systematischer de 
aandacht mogen krijgen. 

402 In de 1970’s ging een aantal acteurs en makers over tot de vorming van collectieven, waarin zij naast 
het vertolken van een rol, ook zelf schreven, ideologische discussies voerden, nadachten over de regie, 
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wat tot de kern en wat tot de randverschijnselen hoort, is daarmee dus geen pleidooi 

voor een kritiekloze uitbreiding van alle activiteiten, maar voor de mogelijkheid van 

nieuwe afbakeningen. 

In de tweede plaats is daar de grote rijkdom aan podia (als schouwtoneel en 

speelveld). En dan bedoel ik niet alleen de talloze festivals, wier positie in het 

landschap inmiddels vrij algemeen aanvaard is.403 Waar nieuwe, digitale technologie 

nu nog vooral in de theaterzalen toegepast wordt, zou het ook gebruik kunnen maken 

van (of geïnspireerd te raken door) de nieuwe podia en kanalen waar die technologie 

verschijnt en die zij voor een deel zelf mogelijk heeft gemaakt. Theatermakers zouden 

betrokken kunnen worden bij belangrijke openingen van manifestaties of congressen, 

bij presentaties of demonstraties van sociale bewegingen, bij de ontwikkeling van 

Games en festiviteiten. Het kan zoeken naar nieuwe publieks- en spelersgroepen die 

niet per se vanuit de ideologie ‘door participatie emancipatie’ hoeven te opereren. 

Theatermakers kunnen meerdere podia tegelijk bespelen en gerichter gebruikmaken 

van het fenomeen diffused audiences, waarbij een publiek bijvoorbeeld èn een 

live-performance èn video-kanalen kan bezoeken en ook zelf actief een rol, als 

ambassadeur of recensent, of als (gespreks-)deelnemer tijdens het maakproces kan 

dienen. De praktijk biedt al voorbeelden van initiatieven in die richting, maar zij 

kunnen verder uitgewerkt en uitgediept worden. Er liggen kansen voor meer of nieuw 

publiek. Maar belangrijker is dat de zoektocht zich richt op in beginsel betekenisvolle 

podia, plaatsen waar vitale krachten aanwezig zijn of in de ogen van de makers 

aanwezig zouden moeten zijn. 

De aanbeveling om de zoektocht naar potentieel vitale podia te intensiveren, 

is geen product van marketingstrategie. Ook hier is het geenszins een pleidooi om 

alles open te laten. Als het theatraal vermogen van kunstenaars volledig zou opgaan 

in de getheatraliseerde samenleving wordt er iets verloren in plaats van gewonnen. 

Waar veel van de theatrale activiteiten in de belevingscultuur vooral ten dienste staat 

van de attention economy (van diensten, goederen en belevingen, van politiek en van 

individuen die gezien willen worden) zou het theatraal vermogen als kunstvorm een 

kritisch verschil moeten maken. Theateronderwijs zou studenten dan ook (meer) 

moeten trainen om zelf de condities te bepalen waarin hun werk verschijnt, of 

deze condities in ieder geval mede vorm te geven. Zeker daar waar bemiddelende 

instituties (deels) terugtreden en minder dan voorheen de sociale autonomie of die 

van de enscenering bewaken. 

etc. Inmiddels worden deze rollen niet meer gezien als extra taken naast het specialisme, maar als 
wezenlijk onderdeel van het vak van acteur. 

403 Aanvaard, maar nog niet geheel evident voor instellingen als de Toneelacademie. Het onderwijsjaar 
loopt nog altijd gelijk met dat van de schouwburgen en meeste andere theaterzalen. Maar precies 
wanneer die podia en theaterscholen gesloten zijn, vieren de festivals hun hoogtijdagen. 
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Maar makers kunnen dat alles niet alleen. Net als in de voorstellingscultuur 

hebben zij daarvoor een kritisch systeem nodig. Want hoewel zowel de maker als de 

bezoeker een eigen art world lijken te vormen en het bemiddelend vermogen en het 

representatief gezag van de instituties is verkleind, spelen die instituties nog altijd een 

noodzakelijke rol voor het kritisch discours. De notie of tenminste toch het vermoeden 

dat een bepaalde theatrale gebeurtenis een kunstwerk is, ingegeven door bijvoorbeeld 

het feit dat het op een kunstfestival plaatsvindt of door theaterrecensies besproken 

is, kan het bewustzijn activeren dat het gebeuren de werkelijkheid becommentariëren 

wil en de vraag op scherp stellen: waarom maken wij dit mee en hoe worden wij gestuurd? 

De theaterkritiek, in de vorm van recensies en meer uitgebreide beschouwingen, zal 

de kwaliteit van de gebeurtenis niet louter afmeten aan een bereikt resultaat (zoals 

de verkoop van producten, de empowerment van doelgroepen, de verbetering van het 

imago van stadsdelen) maar ook altijd verbinden aan de vraag of het ook theatraal 

interessant was, of het gelaagd was, of het nieuwe ervaringen en reflecties daarop 

tot stand bracht, hoe het zich verhoudt tot andere theaterstromingen, enzovoorts. 

Terwijl theater en werkelijkheid elkaar in de belevingscultuur naderen, en ‘autonomie’ 

en ‘heteronomie’ geen duidelijk afgebakende gegevenheden zijn, is het van belang 

dat er een eigen kritisch discours over theater blijft bestaan, zodat in die nabijheid 

tussen theater en wereld nog steeds ook de verschillen worden bewaakt en het 

theatrale vermogen voor instrumentalisering behoedt. Het oog voor de kracht van 

de nabijheid èn voor de kracht van het kritisch verschil is lastig en dynamisch, een 

kwestie van permanent debat, waarbij het er niet omgaat of een gebeurtenis maar 

waar en waarin deze ‘kunst’ of ‘niet-kunst’ is. Iets soortgelijks geldt ook voor het 

theateronderwijs. Terwijl de nadruk op theatraal vermogen inhoudt dat het onderwijs 

zich veel minder rondom op voorhand gegeven ‘producten’, ‘vakken’, en criteria 

zou moeten organiseren, betekent dit niet dat alles voortdurend openligt. Specifieke 

criteria van wat ‘een goed examenwerk’ of ‘goed theater’ is, zouden tijdens het proces 

van conceptontwikkeling en artistiek onderzoek geformuleerd kunnen worden 

en als kritische vertrek- en oriëntatiepunten kunnen fungeren. Meer algemene 

aandachtspunten, zoals de kwaliteit van de enscenering, de regie van het publiek, 

en die van het dramaturgisch verloop, kunnen benoemd blijven worden, ook als het 

gaat om theatrale gebeurtenissen die geen voorstellingen zijn en de grenzen van de 

kunstvorm ‘theater’ opzoeken. Hoewel, zoals ik in hoofdstuk VI betoogde, de taal en 

de kritiek wat dit betreft echt nog in ontwikkeling is, kan er, zodra er sprake is van 

een buitenpersoonlijk element, een structuur, een set van procedures, kritisch over 

gesproken worden. Kernwaarden die de kritische dimensie schragen, zoals de idealen 

van autonomie en openbaarheid, zouden altijd als richtinggevende waarden de 

praktijk moeten sturen. De vraag naar algemeen belang, naar het aanmoedigen van 

debat en reflectie op de ervaring, en naar de (kritische) verhouding ten opzichte van 

dominante ziens- en ervaringswijzen zouden altijd de leidraad moeten vormen. 
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Het uitbreiden van het discours zelf

Ten derde en tenslotte is er de aanbeveling om het politieke en ethische discours 

over theater een belangrijke plek te geven. Wanneer in de theaterontmoeting een 

politieke of morele werkelijkheid binnenkomt, vraagt dit aan de bezoeker om een 

zich onmiddellijk verhouden tot die realiteit. Van toeschouwer verandert zij naar 

getuige en mogelijk participant, en dit betekent dat haar verantwoordelijkheid 

verandert. Zoals ook de verantwoordelijkheid van andere actoren (medebezoekers, 

performers, regisseurs, critici) voor die bezoeker verandert wanneer deze niet langer 

enkel toeschouwer is. Politiek en ethiek vinden in het belevingstheater plaats binnen 

de theatergebeurtenis zelf, zij zijn hart van het spel zelf geworden, van het gedrag 

van alle deelnemers. Daarmee zijn het niet alleen maar optionele perspectieven van 

waaruit het gepresenteerde (een afgebeelde al dan niet fictieve kosmos)) besproken 

kan worden, zoals dat in de voorstellingscultuur het geval was, maar wezenlijke 

thema’s in zowel de gebeurtenis zelf als de evaluatie van het beleefde. Welk spel mag 

ik spelen, welke spel heb ik gespeeld en welk spel wordt er met mij gespeeld? Waar 

speelt het zich af, wie speelt mee, gevraagd of ongevraagd? Het zijn vragen waarin het 

theatrale en het ethische, politieke zich verbinden. 

Samenvattend 

De grootste bedreiging voor de kritische dimensie van het theater is het gebrek aan 

kritisch discours, het tekort aan het geloof in de noodzaak en mogelijkheid om over 

onze belevingen en de kwaliteit ervan in gesprek te raken. Dit onderzoek wil aan dat 

kritisch discours bijdragen. Het heeft dat op de volgende manier willen doen.

1.  Door aan de bewoners van het Land, mijzelf incluis, voor te leggen dat de 

belevingsmaatschappij een onontkoombaar gegeven is, en niet een vervelende 

regenbui die wel weer overwaait. De alomtegenwoordigheid van nieuwe rollen 

wijst op een andere ideologie. We moeten ons tot die nieuwe ideologie verhouden. 

En deze bewoners kunnen zich daartoe zinvol en vitaal verhouden omdat de 

kernwaarden weliswaar transformeren, maar daarmee niet volledig verdwijnen.

2.  Voor nieuwe generaties, de mutanten, kan het zinvol zijn om zich te spiegelen aan 

de oude voorstellingscultuur en daarmee ook enige kritische distantie ten opzichte 

van de huidige tijd te betrachten. Ook voor hen is het van belang om te beseffen 

dat de belevingsmaatschappij weliswaar een gegeven is, maar ook ergens uit 

voortgekomen is en daarmee veranderbaar is. 

3.  De derde bijdrage die ik heb willen leveren aan de vitalisering van het kritische 

gesprek bestaat uit het ophelderen van concepten, het uiteenrafelen van 

begrippen, het deels toepassen van bestaande, deels geven van nieuwe termen 

aan gebeurtenissen en praktijken. Uiteraard is er verder onderzoek nodig. Voor een 
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deel zal dat gaan om verder theoretisch onderzoek, voor een groot deel ook om 

praktisch onderzoek door makers, onderwijsinstellingen, critici, podia en publiek. 

4.  De praktijk van maken en reflectie, van voortdurend pogen en publiek debat, 

zal waarschijnlijk de grootste onderzoekende kracht zijn voor het theater in de 

belevingsmaatschappij. Al pratend, spelend, aanschouwend, tastend, luisterend, 

herlezend en herbelevend, vinden wij talen om het theater en onze rollen 

daarin te duiden. Daarin zal de voorstellingscultuur niet van die van de beleving 

verschillen.

Maastricht

2021
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De Toneelacademie van Maastricht

Het instituut, opgericht in 1950 en daarmee de tweede toneelschool van Nederland, had 

in de eerste decennia van haar bestaan een conservatieve, katholieke signatuur. In zijn 

boek Toneel, toneel, altijd toneel (2000) beschrijft de journalist Max Paumen hoe de katholieke 

kerk in die beginjaren een stevige invloed had. Congregatiebroeders gaven spraakles en 

dramaturgie, en de ‘algehele vorming van beroepsacteurs op katholieke grondslag’ werd 

als nadrukkelijk doel vermeld in de oprichtingsstatuten. 

Ook na de democratiseringsgolf van de 1970’s die veel instituties sterk 

beïnvloedde, bleef de opleiding, zoals Paumen schrijft, ‘te boek staan als conservatief.’ 

De academie bleef vooral bekend als opleiding van ambachtelijke acteurs. Paumen 

citeert onder meer Jacques Giesen die van 1979 tot 1988 directeur was: “Als je vraagt 

of de Maastrichtse Toneelacademie door de decennia heen de stabiele factor in het 

Nederlandse toneelonderwijs is geweest, mag je dat van mij gerust zeggen. (...) Achter 

tijd en trends aanhollen deden we niet.” (2000, p. 61) 

In die 1970’s komen er twee nieuwe opleidingen naast de acteursopleiding. In 1971 

komt er de voltijdse opleiding docent drama, de zich gaandeweg zal ontwikkelen tot 

regie opleiding. Zes jaar later ontstaat de parttime opleiding voor docent. In het nieuwe 

millennium komen er nog vier opleidingen bij. In 2000 begint de opleiding tot theatraal 

performer. En inmiddels kent de Toneelacademie ook de opleiding scenografie en 

kostuum, de postacademische opleiding docent theater en de master in theatre. Vanuit 

de Toneelacademie is in 2002 het lectoraat Nieuwe Theatraliteit ontstaan dat twee 

‘afdelingen’ kende: Theater & Technologie en Autonomie & Openbaarheid. Inmiddels 

kennen alle kunstopleidingen binnen Zuyd Hogeschool twee lectoraten: Technology 

Driven Art en Autonomie en Openbaarheid in de kunsten. 

Zeker vanaf de 1990’s begon de Toneelacademie zich meer te openen voor recente 

ontwikkelingen in het theaterlandschap. De uitvoering van repertoire staat niet meer 

in het centrum van de aandacht. Studenten van verschillende richtingen oriënteren 

zich ook op intermedialiteit, nieuwe technologieën en zoeken nieuwe publieksgroepen 

en alternatieve podia om hun ‘verhaal’ openbaar te maken. Met haar brede scala aan 

opleidingen wordt de Toneelacademie algemeen beschouwd als een belangrijke speler in 

het Nederlandstalige theaterlandschap, met veel contacten in het internationale werkveld 

en met veel afgestudeerden en docenten die een invloedrijke rol spelen of speelden in de 

talloze velden die het landschap kent. 
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Wikipedia meldt: “De kleinschalige opleiding heeft in haar ruim 60-jarig bestaan een 

lange reeks acteurs, regisseurs en toneelschrijvers afgeleverd. Onder de acteurs bevinden 

zich drie tweevoudige Theo d’Or-winnaressen en minstens vijf Louis d’Or-winnaars. Ook 

werden een groot aantal Gouden Kalveren uitgereikt aan Toneelschool Maastricht-alumni; 

in 2013 onder andere voor beste filmacteur, beste filmactrice, beste mannelijke bijrol in 

film en beste acteur in televisiedrama. Van de in Maastricht opgeleide regisseurs zijn de 

bekendste: Willem van de Sande Bakhuyzen, Johan Simons en Theu Boermans. Bekende 

tekstschrijvers zijn Maria Goos, Sjoerd Pleijsier en Tamar van den Dop.”

Deze korte opsomming kan inmiddels aangevuld worden met afgestudeerden die films 

maken, theaterinstallaties, operaregies, sociaal-politieke projecten, of theater en artistiek 

onderzoek combineren. Zeker vanaf de 1990’s is het theatrale spectrum sterk verbreed. 

Voor een uitvoerige beschrijving van recente ontwikkelingen binnen de Toneelacademie 

zie Henk Havens Theater en het performatief spectrum (2015, pp. 147-188).
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BIJLAGE 2

Het Theater van Hamburg 

Fragment van J. F. Löwens De verandering van het Hamburgs theater

Voorzien van enig commentaar door F. Mineur

In 1766 verschijnt een aankondiging in Hamburg van de hand van Johann Friedrich 

Löwen: De verandering van het Hamburgs theater.404 

„Wir kundigen dem Publico die vielleicht unerwartete Hoffnung an, das deutsche 

Schauspiel zu einer Würde zu erheben, wohin es unter andern Umständen 

niemals gelangen wird. So lange dieser vortreffliche, angenehme und lehrreiche 

Zweig der schönen Künste noch in den Händen solcher Männer, auch der 

redlichen Männer ist, die ihre Kunst lediglich zu einer Brotwissenschaft zu machen 

gezwungen sind; so lange die Aufmunterung und der edle Stolz der Nachahmung 

unter den Schauspielern selbst fehlt; so lange man die Dichter der Nation nicht zu 

Nationalstücken anzufeuern gewohnt ist; und so lange vorzüglich die theatralische 

Policey, sowohl auf der Bühne in der Wahl der Städte, als auch bey den Sitten der 

Schauspieler selbst, eine ganz fremde Sache bleibt; so lange wird man umsonst 

des deutsche Schauspiel aus seiner Kindheit hervor treten sehen. 

Wir sehen die großen Vortheile zum voraus, die eine Nationalbühne dem ganzen 

Volke verschaffen kann; und wir dürfen sie auch heut zu Tage niemand mehr 

beweisen als den Eigensinnigen, die sie nicht erwiesen haben wollen. Wenn es 

inzwischen Wahr ist, und es ist längst ausgemacht, daß dem edelsten Zeitvertreib, 

das den Theater gewährt, auch den Sittenlehre durch ihn die herrlichsten Dienste 

geleistet werden; so verlohnt es sich gewiß der Mühe, nicht mit derjenigen 

Schläfrigkeit an der wahre Aufnahme der Bühne zu gedenken, mit der man bis auf 

den heutigen Tag die innerliche Vollkommenheit derselben bearbeitet hat. Und 

aus diesem wichtigen Grunde, dessen Folgen für eine ganze Nation interessant 

sind, und wovon sich die Vortheile, die aus der Verfeinerung des Geschmacks, und 

ihrer Sitten fliessen, auf den ganzen Staat und auf die Biegsamkeit seiner Bürger 

erstrecken; aus diesem wichtigen Grunde, sagen wir, freuen wir uns, daß wir die 

Mittel in Händen haben, unsern Mitbürgern, ausser dem edelsten Vergnügen, 

dessen der menschliche Verstand nur fahig seyn kann, auch die reichsten Schätze 

einer geläuterten Moral zu gewähren. (...) Eine kleine Gesellschaft gutdenkender 

Bürger hierselbst hat schon seit verschiedenen Jahren aus die Ausführung dieses 

Plans gedacht; und da sie gegenwärtig dahin arbeiten, eine hinlängliche Anzahl 

404 Het fragment is afkomstig uit: Löwen, J.F.: Geschichte des deutschen Theaters (1766) & Flugschriften über das 
Hamburger Nationaltheater (1766-1767) heruitgegeven door Ernst Frensdorff, Berlijn; 1905
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von gesitteten Leute zu erhalten, und die zugleich die vortrefflichsten und besten 

unter den deutschen Schauspielern sind, so sind sie willens, das deutsche Theater 

zu derjenigen Zeit, die alsdann in den öffentlichen Blättern bekannt gemacht 

werden soll, mit aller der Vollkommenheit zu eröffnen, die man mit Recht von 

einer wohleingerichteten und lehrreichen Bühne fordert.“ (Löwen 1905, pp. 83-84) 

Hier wordt de oprichting aangekondigd van een van de eerste moderne theaters van 

Europa.405 De onderneming zal al na enkele jaren opgedoekt worden, maar het plan 

zal van grote invloed zijn op onder andere Schiller en Goethe, die aan het eind van 

de achttiende eeuw in Weimar eveneens een Nationaal Theater willen stichten. De 

tekst is vandaag de dag nauwelijks meer bekend en ook de auteur lijkt goeddeels 

vergeten.406 Maar Löwen (1729-1771) was geen onbekende in Hamburg en de kringen 

van het Duitse theater. Hij is de schoonzoon van Friedrich Schönemann, die een van 

de beroemde acteurs en leiders is geweest van Duitslands eerste echte theatergroep, 

en hij heeft zelf enkele publicaties, onder meer op theatergebied, op zijn naam staan. 

Een aantal aspecten uit de aankondiging valt op. We zien de verwevenheid tussen 

kunst en beschaving, een gedachte die al in de Oudheid voorkomt. De idee dat kunst 

onderhoudend en leerrijk kan zijn, is eveneens een oud, klassiek idee, dat terug te 

vinden is in Horatius’ utile dulci. In Löwens tekst wordt als ‘een reeds lang uitgemaakte 

zaak’ beschouwd dat het theater als edele tijdspassering ook de moraliteit bevordert. 

Maar het stelt ook iets anders: in de praktijk is hier nog nauwelijks iets van terecht 

gekomen. Om theater tot een moreel podium te maken, is veel nodig: professionele 

kunstenaars, een waardige bühne met goede programmering, en niet te vergeten: een 

geïnteresseerd publiek. 

Op het eerste oog gaat het hier dus om klassieke idealen. Maar er is één woord 

wat daar niet in thuishoort: smaak. Eeuwenlang is het oordeel over schoonheid en 

de kwaliteit van kunst opgevat als een door Rede en regels geleid oordeel. Pas rond 

het begin van de achttiende eeuw wordt steeds vaker het woord ‘smaak’ (goût, taste, 

Geschmack) gebruikt, om uitdrukking te geven aan het idee dat een kunstoordeel 

in zijn kern subjectief is, dat het altijd een oordeel is over het gevoel (van behagen 

of onbehagen) dat het kunstwerk bij de individuele waarnemer oproept. Echter, de 

subjectiviteit die met het woord ‘smaak’ samenhangt, betekent blijkbaar niet dat de 

verfijning ervan niet van belang kan zijn voor de staat en al zijn burgers. 

405 De omvorming in Kopenhagen van het koninklijk theater naar een nationaal theater onder leiding van 
de verlichte denker Ludvig Holberg (1684-1754) achttien jaar eerder, was een belangrijke inspiratiebron 
voor de Hamburgse onderneming. 

406 Op de plaats waar het Hamburgse theater stond, staat wel het standbeeld van Lessing, niet dat van de 
initiator en artistiek leider Löwen. 
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Opvallend zijn de adressanten van de tekst: Hamburgers (‘de stad’) burgers, het 

publiek, het gehele volk, de (Duitse) natie. Op het moment dat de tekst verschijnt, is 

Duitsland een lappendeken van staatjes, waarvan een deel sterk feodaal is ingericht 

en waar vorsten als absolute monarchen heersen. Een van de uitzonderingen was 

de stad Hamburg, die een grote mate van soevereiniteit genoot, en waar kooplieden 

al sinds tijden de stad bestierden. Zeker voor Duitse begrippen was het een centrum 

van welvaart, vrijheid en Verlichting. Een stad van burgers. Maar ook burgers van 

andere steden en staatjes worden in de tekst aangeroepen. De oprichters van het 

Duitse Nationale Theater richten zich op (de vorming van) een grotere eenheid dan 

alleen de stad Hamburg. Maar die eenheid is eerder een culturele, dan een politieke, 

staatkundige eenheid. Halverwege de achttiende eeuw is er in Duitsland nog geen 

eigen theatercultuur. Er zijn, de tekst van Löwen wijst erop, nauwelijks door Duitsers 

geschreven theaterstukken en wat er geschreven wordt, volgt vaak het classicistische 

model van de Fransen. Zelfs in de grotere steden is er te weinig publiek voor een 

gezelschap om zich permanent te kunnen vestigen, waardoor acteurs verplicht zijn 

om rond te trekken en er vaak gekozen wordt voor geïmproviseerd vermaak, eerder 

dan voor het op het podium brengen van, het toch al beperkt aanwezige, Duitstalig 

repertoire. Het nieuwe Hamburgse theater wil een eigen, Duitse, theatercultuur 

creëren door de kunst van spelers en schrijvers te professionaliseren en hen een 

waardig podium te bieden. Maar bovenal wil het een publiek ontwikkelen tot die 

nieuwe kunst. De tekst begint met Publico, daar is het om te doen, dat is de centrale 

adressant. Een publiek dat nog niet bestaat, een openbaarheid die nog gevormd moet 

worden, en die ver voorbij de grenzen van de Hanzestad gaat. En dit maakt, zoals we 

zo dadelijk concreter zullen zien, de Hamburgse theaterhervorming niet alleen tot een 

culturele, maar ook tot een politieke beweging. 

Een jaar eerder, in 1765 had Konrad Ackermann (1712-1771) leider en toneelspeler 

van een reizend gezelschap met uitnemende acteurs, zijn kansen gewaagd: hij 

heeft een permanent theater in de stad Hamburg laten bouwen.407 Deze stad, waar 

zijn groep vaker verbleef, was met zijn welvarende en in kunst en wetenschap 

geïnteresseerde bevolking een ideale plaats, zeker ook omdat het trots was op zijn 

burgerlijke cultuur.408 Maar een jaar later al loopt het mis: Ackermann heeft een aantal 

dure balletten geproduceerd, die bovendien niet in de smaak vallen bij het publiek, 

krijgt ook nog ruzie met de andere spelers en ziet zijn gezag als leider van de groep 

aangetast. Een aantal acteurs komt met een hervormingsprogramma: ze willen geen 

407 Die vernieuwingen betroffen echter zeker niet alle terreinen. Het gebouw zelf kende bijvoorbeeld nog 
gewoon een sta-parterre. 

408 Ter illustratie: In hetzelfde jaar als de bouw van het theater, hadden burgers de Hamburgische 
Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe opgericht, kortweg “Patriotische 
Gesellschaft” genoemd.



artistiek leider meer die tegelijk speler is, en hopen op een vorm van mecenaat om 

de afhankelijkheid van publieksinkomsten en commercieel succes te verkleinen. 

Ackermann trekt zich vrijwillig en vermoedelijk opgelucht terug als leider, maar blijft 

bij de groep. Dit is het moment waarop Löwen naar voren treedt. Hij weet twaalf 

vermogende en theaterminnende burgers van de stad zover te krijgen dat zij het 

theater overnemen. Het theater zal permanent gesubsidieerd worden, de producties 

mogen niet enkel gericht zijn op het maken van winst, er komt een artistiek leider die 

niet tot de spelerskern behoort: Löwen zelf als artistiek leider, en als zakelijk leider 

Abel Seyler (1730-1801) een vermogende koopman en bankier en een van de grotere 

begunstigers en promotors van het Duits theater. Met deze maatregelen halen zij ‘de 

schone kunst uit de handen van mannen –hoe redelijk die ook zijn’ als Ackermann, 

‘die deze kunst tot ‘broodwetenschap’ dwongen’. Maar de plannen van de Hamburgse 

onderneming gaan nog verder: er komt een academie voor scholing van de acteurs, er 

komen betere arbeidsvoorwaarden, er worden prijzen in het leven geroepen om Duitse 

toneelschrijvers aan te moedigen,- kortom voor alle problemen die volgens Löwen 

het Duits theater in een staat van onvolwassenheid hielden, zijn oplossingen bedacht. 

Daarom kan de onverwachte hoop nu in vervulling gaan. En meer dan dat, de ambities 

zijn groter: niet alleen zal er een permanent theater in de stad gevestigd worden, maar 

dit theater zal tevens het eerste podium zijn voor een eigen, Duitse, theatercultuur. 
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BIJLAGE 3

Theaterfestivals

Een kleine genealogie van de theaterfestivals

Met enige overdrijving zouden we kunnen stellen dat theater in Europa altijd aan 

festiviteiten verbonden geweest. Eerst, in het klassieke Athene, aan het dagen 

durende Dionysosfeest, waar de voorstellingen plaatvonden te midden van religieuze 

processies, politieke ceremonies, zang, dans en ongetwijfeld drank.409 Vervolgens aan 

kerkelijke feesten en aan plechtigheden en partijen aan het hof. Pas in de Verlichting 

ontstaat de sociale autonomie van theater, het ideaal van een eigen, onafhankelijke 

theatercultuur dat zelf zijn eigen contexten creëert. Dan wordt het lange verbond 

tussen theater en feesten verbroken. 410 

Festspiele:

Maar het verlangen naar een samengaan van theater en grote, publieke feesten blijft 

in de moderne tijd aanwezig en zal in de tweede helft van de negentiende eeuw leiden 

tot de opkomst van de zogeheten Festspiele. In haar studie Theaterfestivals beschouwt 

Jennifer Elfert deze Festspiele als historische voorgangers van de hedendaagse 

festivals. (2009: 56). Belangrijk voor deze moderne festivals is de notie van het publieke 

feest dat de gemeenschapszin bevorderen moet. Zoals de Bayreuther Festspiele, 

opgericht in 1876, die voor Wagner een antwoord moesten zijn op de in zijn ogen 

gefragmenteerde industriële samenleving. Na de Eerste en na de Tweede Wereldoorlog 

ontstaan meer Festspiele die in het teken stonden van de restauratie van het 

geestelijk leven. Zoals de Salzburger Festspiele (1929), het Theaterfestival van Edinburgh, 

het Festival d’Avignon, het Holland Festival van Amsterdam (allen opgericht in 1947) en 

de Wiener Festwochen (theater, opera en dans, 1948). Belangrijk is ook dat de initiatieven 

vaak vanuit de theaterwereld ondernomen worden en dat deze feesten geen 

aansluiting zoeken bij bestaande publieke ceremonies. De theaterfestiviteiten worden 

min of meer verzelfstandigd tot een eigen eenheid van theatertijd en theaterruimte. 

Het theaterfestival viert als het ware zijn eigen feest. Een feest van de kunst, gedragen 

door idealen van culturele emancipatie en verbroedering. 

409 Zie voor een uitvoeriger beschrijving: A. M van Erp Taalman Kip: Bokkenzang: over Griekse tragedies,- 
Atheneum-Polak&Van Gennep Amsterdam 1997, pp. 12-20. Hoewel er nog altijd debat is over de vraag 
wat het precieze verband was tussen de feesten en de theatervoorstellingen, groeit onder historici 
de overeenstemming dat de ceremonies en processies een essentiële context voor de productie van 
het drama vormden. Zo stelt de classicus Simon Goldhill (1999) dat de talloze religieuze en politieke 
plechtigheden, waarvan er sommigen in het theater plaatsvonden, dezelfde waarden weerspiegelen 
als de theaterstukken, en zo elkaar versterken. Waarden die vooral benadrukken dat de mens een zoön 
politikon is, die de eer van de polis moet nastreven eerder dan voor eigen glorie te gaan. (pp. 99 e.v.).

410 Immers in de Verlichting vindt het ‘grote theater’ plaats in speciaal ervoor gebouwde gesloten ruimten 
en wordt theater (theaterbezoek en theaterproductie) een eigen activiteit die losstaat van andere 
sociale activiteiten. 
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Events:

Maar de aard van de festivals, ook van de reeds bestaande, verandert in de 

belevingsmaatschappij. Volgens Elfert vindt het keerpunt in de 1990’s plaats. Het 

zijn niet alleen de jaren van de grote hausse, wereldwijd, aan festivals, maar ook, in 

ieder geval in Westerse landen, van de economische en politieke instrumentalisering 

ervan.411 Van publiek feest wordt het festival tot een event. Het festival als event heeft 

in beginsel geen andere legitimatie nodig dan die van het succes waarmee het zichzelf 

of iets anders verkoopt. Publieksaantallen, het aantal voorstellingen, de omzet die het 

genereert, de economische spin-off die het veroorzaakt, de manier waarop het makers, 

sponsors, subsidieverstrekkers en de omgeving (zoals een ontwikkelingsgebied, een 

stad, een eiland) op de kaart zet. Festivals worden met andere woorden steeds vaker 

opgevat als geschikte organisatievormen om iets ‘aan de man’ te brengen.412 De vorm 

van een festival zelf al is een interessante manier om aandacht te creëren, omdat 

het een veelvoud van activiteiten op één plaats en tijdstip bijeenbrengt. Anderzijds 

zorgt het groeiende aanbod aan festivals ervoor dat, in de competitie rond aandacht 

en middelen, die festivals ook oog moeten hebben hoe zij zichzelf in de markt 

zetten. Zo kunnen ook kwesties als gemeenschapsgevoel, die van oudsher bij het 

festival als feest horen, marketingtechnisch onderzocht worden en als aantrekkelijke 

speerpunten van festivalpromotie worden ingezet.413

411 Elfert: “Die seit 1989 veränderte politischen Situation bedeutet einen ästhetischen und 
organisatorischen Wendepunkt, der von neuen ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen 
geprägt ist. So verlieren die alten Feste immer mehr Relevanz, während das Event in der 
<Erlebnisgesellschaft> fröhlichen Einstand feiert.“ (p. 17) Elfert beschrijft vooral de Duitse situatie. Maar 
het mechanisme van politieke en economische instrumentalisering wordt ook in Nederland gezien. Zie 
bijv. Van Maanen 2009.

412 Illustratief voor die verandering is een discussie die in 1996 rond een rede van Georg Steiner gevoerd 
werd. In dat jaar hield de filosoof George Steiner de openingstoespraak voor de vijftigste editie van 
het Edinburgh festival, een festival dat jaarlijks zo een twee miljoen bezoekers trekt. Zijn betoog 
kwam eenvoudigweg neer op een voorstel dergelijke festivals te sluiten, omdat de legitimatie van het 
festival als publiek feest verloren is geraakt. De wereld, zo betoogt hij, heeft geen behoefte meer aan 
symbolen van ‘credo of a community or the aspirations of a political regime’. Cf. Martin, J., Seffrin G., 
Wissler, R. “The Festival as theatrical event” in Cremona, Eversmann, Van Manen (e.a.) (2004) Theatrical 
Events: borders, dynamics, frames, pp. 91-110. Steiner bezag het Schotse festival binnen de ideologie 
van de Festspiele, waar het ooit uit voortgekomen is en houdt zich, in die traditie, vooral bezig met 
de ideologische legitimatie van het festival. Maar tegenstanders van Steiner beroepen zich niet op 
ideologie maar op het kwantitatieve succes van het festival. In een reactie op Steiners toespraak citeert 
bijvoorbeeld de Nederlandse journaliste J. Oskamp de zakelijk leidster van het festival die vertelt “dat 
het festival beter heeft gedraaid dan ooit: we hebben zevenduizend plaatsen meer verkocht.” “Ach, 
laat Steiner maar lekker vanuit zijn luie stoel over het Internet surfen. De man wordt ook een dagje 
ouder,” zo besluit Oskamp haar artikel “Een Schots warm bad” De Groene Amsterdammer 4 september 
1996, https://www.groene.nl/artikel/een-warm-schots-bad, laatst bezocht 8 januari 2017. (Een artikel 
dat overigens, zo meldt het zelf, tot stand kwam met medewerking van het Brits toeristenbureau te 
Amsterdam.) Anderen ontkennen niet het economisch succes van het festival, maar zien juist, met 
bezorgdheid, hoe de legitimatie van dergelijke festivals steeds vaker een economische wordt. Zo 
stelt theaterwetenschapper Rod Wissler, reagerend op Steiners toespraak: “It is certainly true that 
the contemporary festival is as much framed by economic concerns as by aesthetic questions and 
aspirations.” (Martin, Seffrin, & Wissler 2004, p. 91) 

413 De uitgave Festivalbeleving (2012) onder redactie van Harry van Vliet, is een goed voorbeeld van een 
uitgebreide studie naar de consumenten-behoeften van festivalbezoekers en naar de mogelijkheden 
van festivalorganisaties om bezoekers (maar ook sponsors en subsidiënten) aan zich te binden. Zoals 
Van Vliet in zijn inleiding stelt: “Festivalorganisaties worden vaker gedwongen een effectieve strategie 
te ontwikkelen. Ze onderkennen steeds vaker het belang van een krachtige eigen identiteit die inspeelt 
op de vraag waarom bezoekers naar festivals gaan en die zorgt voor een memorabele beleving.” (p. 7) 



Enkele data met betrekking tot de onderzochte Festivals

Theaterfestival Boulevard is een van de Nederlandse theaterfestivals die al enige jaren 

van het Fonds Podiumkunsten een meerjarige subsidie krijgt en die de artistieke 

kwaliteit van het festival als “goed” beoordeeld. (Meerjarige theaterfestivalsubsidie 

2017-2020. https://fondspodiumkunsten.nl/meerjarige_subsidies) Festival Over het IJ 

krijgt weliswaar geen landelijke subsidie, maar wel steun van lokale cultuurfondsen. 

Theater aan Zee won voor het seizoen 2013-2014 de Vlaamse cultuurprijs voor 

Podiumkunsten. Alle drie de festivals worden jaarlijks door theaterrecensenten in 

landelijke dagbladen besproken. 

Theater aan Zee (TAZ) trok in 2016 130.000 bezoekers, kende 700 opvoeringen, een 

familiepark, en sloot af met een grootse potluck picknick. (bron: www.focus-wtv.be> 

dossier> theater-aan-zee-2016). In de evaluatie van de festivaleditie van Boulevard 

van 2012 geeft 50% van de respondenten aan dat de voornaamste reden van 

bezoek een ‘combinatie van het programma-aanbod en de sfeer de hoofdreden 

voor het bezoek is’. Voor 21% van de bezoekers is vooral het programma-aanbod de 

voornaamste reden van bezoek. (Het evaluatieonderzoek van 2015 meldt dat voor 26% 

van de respondenten het programma-aanbod de voornaamste reden is. (bronnen: 

Evaluatieverslag 2012 en 2015). 

Het Over het IJ Festival ontvangt zo’n 30.000 bezoekers, verspreid over 10 dagen en 

heeft de afgelopen jaren per editie tussen de 40 en 50 verschillende voorstellingen 

geprogrammeerd. Het bestuursverslag van 2016 meldt: “Over het IJ Festival kiest niet 

voor een specifieke doelgroep of discipline, maar neemt als uitgangspunt de omgeving 

waartoe iedereen zich te allen tijde moet zien te verhouden. Over het IJ Festival biedt 

bezoekers een nieuwe beleving van theater, van de stad Amsterdam, van de oevers 

van het IJ en van stadsdeel Noord.” (bron: http://www.overhetij.nl/uploaded_files/

inlineitem/1Over_het_IJ _Festival _2013-2016)

Wat betreft Boulevard en Over het IJ ben ik uitgegaan van cijfers van bezoekers-

evaluaties. Zo meldt het Evaluatieverslag van festival Boulevard van 2015 dat 32% van 

de respondenten het festival zo een 3 tot 4 uur bezoekt, 22% zo een 4 tot 5 uur. Het 

evaluatieonderzoek van Over het IJ van 2016 meldt dat 59% van de respondenten met 

Uit divers, door hemzelf en anderen verricht onderzoek blijkt overigens dat de belangrijke motivatie 
van bezoekers zich laat omschrijven als: “samen met anderen willen zijn”. Andere belangrijke 
motivaties, die per festival enigszins kunnen verschillen, en die Van Vliet, ‘additionele motieven’ 
noemt, worden omschreven als “opwindende dingen mee willen maken” en “nieuwe mensen en dingen 
leren kennen”. In een vooraankondiging van het boek Festivalbeleving in het magazine Eventbranche.
nl wordt de relatie tussen profilering en deze bezoekersmotivaties nog explicieter gesteld: “Voor een 
festivalorganisatie is het belangrijk om op deze additionele motieven in te spelen. Waar het sociale 
aspect de festivals verbind [sic.] kunnen de andere factoren onderscheidend zijn voor het festival.  
(p. 33) 
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een zogenaamd ‘festivalbandje’ (dat als een passe-partout toegang tot een aantal 

performances geeft) hiervan 1 dag gebruik heeft gemaakt, 32% deed dat 2 dagen. 44% 

van de gebruiker bezocht 1 voorstelling, 25% bezocht 2 performances en 3% 5. Het 

merendeel van de bezoekers lijkt dus voor een dag(deel) te komen en slechts een 

gering deel van het grote theateraanbod daadwerkelijk te bezoeken. Van Theater aan 

Zee zijn mij geen cijfers bekend. 
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Het innovatieve karakter van dit onderzoek bestaat uit de combinatie van de 

ontwikkeling van nieuwe concepten en de wijze waarop nieuwe theatervormen 

beschreven worden in samenhang met zowel transities in en rond bemiddelende 

instituties als met ingrijpende veranderingen in de maatschappij. De beschrijving van 

die samenhang levert inzichten op in de aard en kracht van de culturele veranderingen 

(de wending naar de beleving) alsmede een ‘destillaat van kernwaarden’ op basis 

waarvan die veranderingen ook gewogen en gewaardeerd kunnen worden. Vooral dat 

laatste is van belang voor de vorming van een kritisch discours over hoe actoren binnen 

de theaterwereld zich tot recente ontwikkelingen kunnen verhouden. De concepten die 

in deze studie ontwikkeld dan wel geïnventariseerd en geanalyseerd zijn, verschaffen 

instrumenten voor zowel een theoretische als praktische omgang met belevingstheater. 

Onderscheidingen als die tussen verschillende gedaanten van autonomie, van kritiek, 

of van verschillende vormen van openbaarheid, nieuwe begrippen als ‘gebroken 

autonomie’ of ‘kritische nabijheid’, termen als ‘regie van het publiek’, ‘dramaturgie van 

de markt’, breiden het gereedschap uit, of verfijnen afzonderlijke instrumenten, om 

zodoende individuele theaterbelevingen, de werking van bemiddelende instituties en 

het functioneren van theater in een belevingscultuur scherper te kunnen waarnemen 

en duiden. 

Dat deze studie de ambitie heeft om een bijdrage te leveren aan de duiding van 

verschillende niveaus van verschijnselen, van individuele theaterperformances tot en 

met de verhouding tussen theater en maatschappij, vloeit voort uit de methodologische 

positionering van het onderzoek. Zoals aan het eind van Hoofdstuk I werd gesteld, is 

dit boek op te vatten als het resultaat van practioner research waarvan de ambitie is dat 

de uitkomsten zowel voor die eigen praktijk als voor een breder publiek relevant zullen 

zijn.

Relevantie voor de eigen praktijk

Die eigen praktijk betreft vooral de Toneelacademie van Maastricht, waar ik hier voor 

het gemak een onderscheid maak tussen twee soorten activiteiten: het onderwijs zelf 

en de curriculumontwikkeling. 

Onderwijs zelf

Deze studie heeft een aantal concepten, analyses en inzichten opgeleverd die ‘op 

de vloer’ te gebruiken zijn. Sinds 2019 laat ik in mijn theorieonderwijs studenten 

kennismaken met verschillende vormen van belevingstheater. 414 In de werkplaats 

414 Het betreft hier vooral studenten aan de Regie opleiding en aan de Opleiding Theatervormgeving.



‘Regiestijlen’ (een doorgaans 5 weken durend theoretisch-praktisch project) die 

door mij jaarlijks aan derdejaars Regiestudenten wordt gegeven, blijken vooral 

de dramaturgische analyses van interactieve en immersieve theaterbelevingen 

uit Hoofdstuk VI nuttige instrumenten om zowel theater van andere makers te 

bestuderen als om eigen werk te maken. 

Vanaf datzelfde jaar zijn er door mij op de Toneelacademie hoor- en werkcolleges 

gegeven over de belevingscultuur, toeschouwerschap, interactie en immersie. De 

analyse van het werk van Christoph Schlingensief (Hoofdstuk VII van dit boek) 

resulteerde in online hoorcolleges, (in 2020 toegankelijk voor alle studenten, in 2021 

enkel voor de propedeuse studenten van de Regie opleiding). 

Daarnaast ben ik sinds enkele jaren betrokken bij begeleiding en coaching van 

studenten wier performances zich nadrukkelijk op beleving richtten. 

Curriculumontwikkeling

Vanaf juni 2019 vindt er in het kernteam van de Regie opleiding een structureel 

georganiseerd gesprek plaats over curriculum-en onderwijsvernieuwing aan deze 

opleiding.415 Een door mij opgesteld document, een weerslag van bevindingen uit mijn 

promotieonderzoek, vormt het uitgangspunt van die gesprekken.416 Die gesprekken 

zijn op moment van schrijven (juni 2021) nog altijd gaande, maar hebben inmiddels 

tot enkele concrete stappen geleid, waaronder het aantrekken van zogeheten 

gastdocenten die zich in het werkveld onderscheiden hebben door hun specifieke 

expertise in vormen van belevingstheater. 

Vanaf augustus 2021 zal ik ook deel uitmaken van een team dat zich onder leiding 

van de teamleider/directeur Rob Ligthert zal bezighouden met vernieuwingen binnen 

het onderwijs. De verwachting is, dat hier niet alleen resultaten van mijn onderzoek 

hun weerslag zullen vinden, maar ook dat ik in dit team mijn activiteiten van reflective 

practioner kan voortzetten. 417

Discoursvorming

Tenslotte wil dit boek ook bijdragen aan een verdere discourvorming over theater en 

415 Die gesprekken werden gevoerd door Aram Adriaanse (tot 2020 coördinator van de opleiding) Joost 
Horward (sinds 2021 de nieuwe coördinator) Ricardo Anemaet (tot 2020) An Hackelmans, Mieneke 
Bakker, Rob Ligthert en Frank Mineur.

416 Nieuwe ontwikkelingen. Bijdrage voor het gesprek over de toekomst van de Regie opleiding op 25 juni 
2019

417 Een en ander sluit aan bij de ambities van Zuyd Hogeschool waar binnen hun organisatie 
gepromoveerde docenten zowel hun ontwikkelde kennis in de praktijk kunnen implementeren als 
deze kennis verder door kunnen ontwikkelen. Zo meldt de Regeling Zuyd vouchers voor promotieonderzoek 
en postdoc onderzoek Ingangsdatum: 01-09-21 Versie 26-05 -2021: “Tevens kan hij/zij de in het onderzoek 
ontwikkelde kennis in samenwerking met de opleidingen en/of de beroepspraktijk implementeren 
in het onderwijs en het werkveld. Doorgaans blijft een gepromoveerd docent ook na de promotie 
(naast onderwijs) onderzoek doen, bijvoorbeeld in de vorm van postdoc onderzoek waarin het 
promotieonderzoek verder wordt uitgediept of uitgebreid en waarin de docent zijn/haar kennis en 
vaardigheden verder kan door ontwikkelen.” 
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kritiek in de belevingscultuur. Hier zitten we als het ware in de overgangszone tussen 

‘de eigen praktijk’ en ‘een breder publiek’. Met dit boek heb ik niet alleen betrokkenen 

bij het theateronderwijs voor ogen, en evenmin alleen theaterwetenschappers. Ik 

heb gepoogd een boek te schrijven dat relevant en toegankelijk is voor theatermakers 

in de breedste zin van het woord, voor vertegenwoordigers van bemiddelende 

instituties en voor een in theater geïnteresseerd publiek. Het is belangrijk, juist 

voor de theaterpraktijk (en daarmee ook voor een instelling als de Toneelacademie) 

dat het kritisch debat over theater vanuit zoveel perspectieven en door zoveel 

mogelijk deelnemers gevoerd wordt. Met mijn pogingen om veranderingen in de 

theaterpraktijk zowel in een algemene samenhang (van performances, instituties en 

samenleving) te beschrijven, als om concepten, analyses en reflecties te ontwerpen 

voor gebeurtenissen waar wij vaak middenin staan, wil ik een bijdrage leveren aan 

de ontwikkeling van een artistieke theorie van theater in de belevingscultuur, een 

ontwikkeling die al langer gaande is en ongetwijfeld nog niet zal stoppen. 

Relevantie voor een breder publiek

Daarnaast wil dit boek niet alleen voor theaterwereld relevant zijn. Waar het 

om meer algemene inzichten en concepten gaat, zoals ‘voorstellingscultuur en 

belevingscultuur’, ‘het kritisch systeem’, ‘kernwaarden als autonomie, openbaarheid 

en kritiek’, ‘gebroken autonomie’ en ‘kritische nabijheid’, kan deze studie van waarde 

zijn voor andere kunstpraktijken. Dat geldt met name voor de beeldende kunsten en 

de klassieke muziek, waar in het boek ook enige aandacht aan besteed wordt. 

Inmiddels heb ik op het Conservatorium Maastricht in 2019 en 2020 een aantal 

colleges gegeven over de uitdagingen voor de opvoeringspraktijk van (klassieke) 

muziek in een belevingsmaatschappij, en heb ik mogen zien dat een vroege publicatie 

van mijn hand over de belevingscultuur als bronmateriaal gebruikt is door een van 

de auteurs van een boek over het werk van violist en orkestleider André Rieu.418 

(Genoemd worden in één studie van anderen is uiteraard geen blijk van grote impact 

op een breder publiek, maar het illustreert wel dat inzichten en observaties die in de 

context van de theaterpraktijk gemaakt zijn, getransponeerd kunnen worden naar een 

andere kunstpraktijk.) 

En hoewel de centrale vraag van mijn onderzoek is hoe de theaterpraktijk zich 

kritisch verhouden kan tot de belevingscultuur, is er ook een mogelijke relevantie 

voor andere praktijken binnen de samenleving (zoals onderwijs, journalistiek en 

politiek). De theatralisering van de samenleving, de veranderende rollen van publiek 

418 Het gaat om het boek Rieu, maestro zonder grenzen (2015) van Maaike Meijer, Jac van den Boogaard en 
Peter Peters, waar Meijer in haar bijdrage mijn artikel uit 2013 ‘Zie ons eens! Theater en theatraliteit in een 
belevingsmaatschappij’ aanhaalt. Eén vermelding in het werk van anderen 
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en openbaarheid, en het ontstaan van nieuwe figuren van kritiek, raken immers niet 

alleen de praktijk van theater en andere kunstvormen, maar talloze praktijken die zich 

in het publieke domein afspelen. In de afgelopen jaren heb ik enkele keren colleges 

mogen geven aan de faculteit der cultuur- en maatschappijwetenschappen van 

Universiteit Maastricht over theatraliteit en de theatralisering van de samenleving. Uit 

een aantal essays die studenten mede naar aanleiding van die colleges schreven, bleek 

dat ‘theatrale perspectieven’ ook inzicht en inspiratie kunnen bieden voor de analyses 

van productpresentaties, etalages of reclame. 

Als het om de relevantie voor een breder publiek gaat, heb ik hierboven vooral 

mogelijkheden van impact beschreven. Ik heb met name binnen mijn werk aan de 

Toneelacademie en binnen mijn incidentele activiteiten als dramaturg in het werkveld 

gezocht naar disseminatie van mijn onderzoek.419 De afgelopen jaren heb ik op 

dit gebied slechts één artikel en een handvol lezingen het licht laten zien. Wat dit 

aangaat, is er dus zeker nog werk te verrichten. Ik hoop daar nu, met de afronding van 

dit promotietraject, meer tijd voor te krijgen. 

Een eerste stap zal bestaan uit het werken aan een handelseditie (in fysieke of digitale 

versie) van dit boek om het ideeëngoed en de resultaten van het onderzoek verder in 

de openbaarheid te brengen. 

419 Sinds september 2020 ben ik coach/dramaturg bij Playfield, een kunstenaars/theatercollectief uit 
Gent dat ‘de grenzen tussen acteur en toeschouwer onderzoekt’ (Zie ook www.playfield.be) Deze 
samenwerking komt voort uit het onderzoek dat ik naar de immersieve en interactieve elementen van 
hun werk verrichtte. 
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SUMMARY
THEATRE AND CRITICISM IN AN EXPERIENCE CULTURE

The emergence of Experience Theatre as part of a larger cultural movement

What started out as a small-scale phenomenon with the artistic avant-garde of the 

1960s and 1970s became a more common theatre practice by the turn of the century: 

having the audience act as co-creators of the theatre event. In various forms of 

contemporary theatre, be they participatory, interactive, or immersive, modern-day 

visitors are placed in the middle of the event, and the theatre space is transformed 

into a stage or set in which the audience becomes spectator and performer at the 

same time. 

The phenomenon of the performing spectator, or the spect-actor as theatre-

maker Augusto Boal dubbed it, is not an isolated one. On the contrary, it ties in with 

a much broader trend in which the distinction between the roles of the spectator 

and performer is becoming more fluid. This happens in other art forms as well, for 

instance, in the visual arts or classical music performances, where participation in 

various forms is encouraged. It has also become popular with the art institutions, 

which are increasingly active in involving the public in programming and evaluating 

their events, or which, as in the case of popular festivals, use works of art to create 

an environment in which the visitors move about. The same happens during sports 

events, on social media, or in games, where watching and being watched, perceiving 

and performing often overlap. 

This book examines the relatively new phenomenon of the participating theatregoer 

as part of that broader movement. From a tradition of performances as Presentations, 

in which the work of art (a theatre performance, concert, film, or painting) was 

conceived of as a given that the visitor observed silently and motionless from a 

distance, surrendering to a world brought about through the mediation of others, we 

have moved on to the practice of performances as Experiences, in which the work 

of art and the visitor become caught up in each other, like a movement in which the 

dancer and the dance have become indistinguishable. 

Presentations and Experiences can be conceived of as two modes of experience based on 

essentially different forms of attitude and perception. 

In Presentations, the concepts of ‘distance’ and ‘mediation’ play prominent roles. 

A physical and social distance exists between performer and spectator, which leaves 

the latter in a position that allows them an overview of the scene and the option to 

concentrate on what is happening in front of them. They are not part of what happens 

on stage. The performer is standing in a stage setting. Even if they are not playing a 
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fictional character, just ‘themself’, there is a distance between them and the natural 

world. The performer is the entity who uses their craft and imagination to bridge the 

physical and social distance and who possibly draw in the character they play, making 

it their own or believable to the audience. The spectator is actively involved as the 

person making sense of the scene, as someone who is moved or who is critical, who 

attempts to make the ‘great unknown’ in front of them their own and draw it closer to 

their own world and known reality. 

An Experience is much more about ‘closeness’ and ‘immediacy’. In Experience 

Theatre, the visitor moves within the work of art and is surrounded by stimuli, 

and their role is not fundamentally different from that of other performers. While 

a Presentation may appear to be an untouchable other world, Experience Theatre 

may put forward a situation as raw material that the visitor can manipulate to their 

own liking. And while a Presentation invites the spectator to relate to the world of 

the performers, the Experience addresses them directly and will often expect an 

immediate response, during the Experience itself. 

When, in the artistic practice, a certain attitude and perception becomes dominant 

and is increasingly considered the ‘proper’ way of looking at art, one may assume that 

a significant value shift is underway. For conceptions of what constitutes the proper 

attitude towards, and perception of art are not neutral. They are supported by specific 

concepts and ideals of what constitutes good art and the right audience, what role art 

should play in society, and which responsibilities intermediary institutions have in 

realising that role.

 

A critical distinction

Institutions in the theatre world, such as venues, critics, or educational institutions, 

are dealing with ever-changing playing fields. All attempts to respond to contemporary 

developments are essential and always problematic aspects of the practice of cultural 

institutions. Indeed, those institutions do not automatically go along with every new 

development; within almost any institution, there are forces that encourage one 

development and fight another, ignore this trend and overestimate that one. Faced 

with innovation, institutions will want to distinguish between what is relevant and 

what is not, what is valuable and what is not. Thus, in each case, they require a theory 

about the meaning of cultural change. 

Usually, cultural changes are minor and do not substantially alter the foundations 

of the established theatre practice. But then there are times when the new 

developments seem more rigorous. And the present turn towards Experience Theatre 

seems indicative of such a moment. 
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This book seeks to interpret the turn toward the Experience, the broad cultural 

movement in which theatre and visitors seem to merge, its influence, and the way 

the theatre world will deal with it. The focus is on the impact this will have on the 

critical dimension of theatre. For the past two and a half centuries, the concept was 

that theatre was allowed to question dominant beliefs, perceptual schemes, or habits. 

In turn, each theatrical performance was to be questioned and discussed by the 

audience. In this way, theatre became part of both an aesthetic and socially critical 

discourse. However, does this idea still hold sway when the ways we interact and 

perceive are changing dramatically? Has the concept of theatre’s critical dimension 

had its day? And if not, can it continue unchanged?

A Presentation Culture and an Experience Culture

In this study, each of the two different attitudes towards, and perceptions of theatre is 

understood as exemplifying a specific culture. Thus, in this study, two different modes 

of experience are juxtaposed, as are two different cultures, as ideal-type constructions. 

The first one will be referred to as the Presentation Culture. It is a culture in which 

‘distance’ and ‘mediation’ recur at various levels. For instance, at the level of the 

institutions that keep the theatrical performance at a distance from everyday life, 

from commerce or political propaganda, and that mediate (thanks to theatrical 

architecture or professional theatre criticism, among others) the ‘proper’ attitude 

towards, and perception of the performance. 

The second culture, the Experience Culture, provides the conditions under which 

‘experience’ becomes the dominant factor. Here we could argue that the Experience 

Culture is permeated with the notions of proximity and immediacy. For instance, in 

the proximity between the dramatic arts and society, or the more immediate role 

visitors are assigned in scheduling and experiencing the performance. 

This study juxtaposes the two cultures in order to interpret how profoundly the new 

movement is changing the ‘old’ culture. Does the Experience Culture challenge the 

Presentation Culture to adjust within the existing system of institutions and values, 

or does it also question the foundations on which the Presentation Culture is built? 

To answer that question, an inventory is made of a number of core values of the known 

Presentation Culture, which are then examined for their vitality and legitimacy in the 

Experience Culture. 

The core values of the two cultures

Core values of the Presentation Culture

In the Presentation Culture that emerged in the second half of the eighteenth century, 

theatre is part of a system with publicness, autonomy, and criticism for its core values. 
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For the past two centuries, the dominant practice conceived of art in general, and 

theatre in particular, as a world of its own. The spectator was actively interpreting 

the theatrical signs, placing them, relating to them, and linking them to off-stage 

reality. But in relating to these signs, the spectator was relating to an existing 

situation, structure, and event. They tried to find their way through the Presentation, 

as it were, without changing the Presentation itself. The underlying idea was that 

by concentrating on that other world and being guided by it, the spectator had 

an experience that was qualitatively different from everyday reality, allowing the 

Presentation to function as a proposed alternative interpretation of reality. 

The Presentation witnessed by this spectator was public. The guiding ideal in the 

Presentation Culture was to keep theatre freely accessible and geared towards the 

common good. Moreover, it had to encourage forms of public debate in which the 

performance could be both the source and the object of criticism. 

The dominant ideal also entailed that the theatre practice had to remain 

autonomous when it came to economic and political interests, just as it claimed its 

own space in relation to social activities and was not a backdrop for events such as 

celebrations or commemorations, nor a tool for things such as community building 

or educational programmes. Institutions such as theatres and theatre criticism 

reproduced this ideal by holding on to the clear distinction between venue and stage, 

between spectator and performance, and between theatre and social, political, and 

economic reality. While they brought theatre and audience together, they also created 

a distance – between the audience and the performer and between the performance 

and the world outside the theatre space. 

These institutions had good reasons for doing so. The underlying idea was that these 

forms of autonomy served the critical publicness of theatre. By presenting their 

Presentations in this way, the theatre remained an ‘other world’, a world the spectator 

had to focus on in order to connect it to realities outside the theatre. And so, the 

Presentation proposed an alternative interpretation of reality, which in turn was the 

critical function of theatre.

Core values of the Experience Culture

As notions of ‘distance and mediation’ give way to those of ‘closeness and immediacy’ 

in the Experience Culture, the core values shift as well. This is not to say that the 

ideals of publicness, autonomy, and criticism all disappear, but rather that they 

undergo changes that may be profound. 

Thus, as far as the ideal of publicness is concerned, the ideal of free accessibility 

loses its exceptional character. Works of art, and cultural expressions in general, are 

largely ubiquitous. From theatres to living rooms, from museums to computer screens, 
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‘creative material’ that can serve as raw material for our own aesthetic existence is 

popping up all around us, as something with which we are more or less naturally 

surrounded and which we can largely shape ourselves. These quantities of creative 

material are emerging simultaneously with a greater diversity of audience groups. 

Without too much institutional interference, individuals can put together their 

own cultural menu that fits in with their own preferences. The idea that theatrical 

performances serve the common good in some form or other has lost its relevance. 

As far as the ideals of autonomy are concerned, we see that the concept 

of the Presentation as a fixed entity has given way to an event in which the 

participants experience something new, and the distinction between autonomous 

and instrumental theatricality becomes more diffuse. The Experience Culture is 

fuelled in part by an experience and attention economy in which theatricality is an 

important means by which products, politicians, or private individuals can distinguish 

themselves from others and attract the eyes of those others. The maxim of ‘all the 

world’s a stage’ does not only refer to a world where everyone is always part of an 

audience, but also to one in which anyone wants to play their own roles and seeks 

their own more or less unique experiences. 

How does this impact the critical effect of theatre?

Can the theatre experience still be distinguished from the highly personal experience 

that characterises every other experience? Can artistic theatre still promote the critical 

discourse when the old institutions of the Presentation Culture, such as theatres and 

professional critics, have lost their mediating authority? Can artistic theatre still make 

a critical difference in a culture full of other theatrical experiences and activities? 

 

Three case studies

Three case studies have been carried out in order to refine the examination of the 

possibilities of the critical dimension of artistic theatre in an Experience Culture 

and to identify the moments in which these possibilities present themselves. It 

is important to note that the known core values and concepts of the Presentation 

Culture are no longer self-evident benchmarks for determining this critical dimension. 

The dramaturgical analysis of concrete examples reveals how Theatre Experiences 

that are perceived as highly personal and yielding highly unique visitor experiences 

can still be part of critical intersubjectivity.

The dramaturgical analysis of a number of theatre festivals attended explores 

ways in which a stage on which artistic activities are organised in close proximity to 

other activities and in which the institution plays a minor mediating role to encourage 

or monitor the ‘proper perception and attitude’ can still be a place for critical theatre 

encounters. 
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An analysis of Bitte liebt Österreich! by Christoph Schlingensief is used to re-

examine the concepts of autonomy, publicness, and criticism, and to describe several 

ways in which theatre can play a distinct role in the critical public debate within the 

framework of the Experience Culture.

The study concludes with a description of a new type of criticism in which ‘proximity 

and immediacy’ play an important role. Finally, several proposals are presented for a 

theoretical and practical elaboration on the challenges that Experience Culture poses 

to the theatre. 
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