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Stellingen bij     Er midden in: theater en kritiek in een belevingscultuur 

1. De concepten voorstellingscultuur en belevingscultuur beschrijven twee theaterpraktijken met ieder 
een eigen vorm van omgaan met kunst, een eigen rol van kunstinstituties en een eigen waardenstelsel. 
Dit onderscheid is essentieel voor de duiding van veranderingen in het werkveld.   
 
2. De belevingscultuur staat in belangrijke opzichten haaks op de gekende theaterpraktijk die uit de 
voorstellingscultuur afkomstig is. De ‘wending naar de beleving’ is een brede en krachtige beweging 
waarvan het einde voorlopig niet in zicht is.  
 
3. Om zich te verhouden tot ingrijpende culturele veranderingen zoals die met de opkomst van de 
belevingscultuur plaatsvinden, moeten gevestigde instituties zich de vraag stellen wat de kernwaarden 
zijn die hun praktijk voeden en schragen en of deze door de aard van de nieuwe ontwikkelingen in het 
geding zijn.  
 
4. De kernwaarden van de voorstellingscultuur uiten zich in de idealen van openbaarheid (vrije 
toegankelijkheid, gerichtheid op vormen van algemeen belang, aanmoedigen van debat), van autonomie 
(sociale en esthetische autonomie en autonomie van de enscenering) en van de kritische dimensie (het 
aanmoedigen van kritische attitudes vanuit een kunstontmoeting en op een kunstontmoeting).  
 
5.  Anders dan ‘een voorstelling’ is ‘een beleving’ niet op te vatten als een model dat op duidelijk 
ervaarbare wijze zintuiglijkheid en omgang organiseert. De ervaring van nabijheid en onmiddellijkheid die 
de beleving kenmerkt, kan ontstaan doordat de bezoeker eigen rollen en posities inneemt en midden in 
de aanwezige stimuli het gebeuren letterlijk mee-maakt. Nabijheid en onmiddellijkheid gelden niet alleen 
voor de concrete kunstbeleving zelf, maar ook voor de wijze waarop kunstinstituties de bezoekers 
benaderen, en voor de manier waarop in de samenleving de afstanden tussen ‘kunst en leven’ geringer 
worden.  

6. Decennialang sprak mijn oud-college René Lobo (1940-2015) zijn eerstejaarsstudenten in een verder 
leeg spellokaal toe met de volgende woorden: Sta open voor alle mogelijkheden. En bedenk: je staat op 
heilige grond. Heilig, omdat het iets anders is dan het is. Het is met deze woorden dat de vrijheid en de 
verantwoordelijkheid van het theater wordt uitgedrukt.  

7. Tegenover de stelling dat ‘het publiek’ niet bestaat maar altijd een verzameling van individuele 
interpretaties en belangen is, staat de publieke ervaring van een gedeelde sensibiliteit die onder andere 
zijn uitdrukking vindt in gemeenschappelijke uitingen van concentratie, onrust, ontroering, irritatie. Beide, 
de diversiteit en de gemeenschappelijkheid in de esthetische ervaring, kunnen in een theaterontmoeting 
aan de hand zijn en vormen het kritisch potentieel van die bijeenkomst.   
 
8. Het concept kritische nabijheid kan bijdragen aan een kritisch discours rond theater in een 
belevingscultuur. Het zoekt in situaties waar men middenin zit en die men meemaakt naar algemenere 
structuren die de persoonlijke beleving (de ervaring en de rollen die men speelt) mogelijk maken. Het 
concept vertrekt vanuit het idee dat ook belevingen constructies zijn en daarmee bovenpersoonlijk.  
 
9. Hoewel ‘kritiek’ niet per se talig is (en zich ook in bijvoorbeeld fysieke handelingen kan uiten) zijn er 
uiteindelijk woorden nodig om de motivaties achter esthetische keuzen, voorkeuren en gedragingen 
mededeelbaar te maken. In de belevingscultuur zal dit ‘spreken’ vaak gericht zijn op het een stem geven 
aan alle betrokkenen.  
 
10. Zoals, naar ik vernam, bedrijven vooral zouden moeten reorganiseren wanneer zij goed functioneren, 
zo zouden kunstinstituties hun urgentie om over transformaties te reflecteren kunnen halen uit wat er te 
winnen en te ontdekken valt.  
 



11. Zoals in sommige vormen van belevingstheater de openbaarheid in de theatergebeurtenis zelf 
aanwezig is, zo zou een instituut als de Toneelacademie de kritische massa kunnen uitbreiden door een 
‘lekenpubliek’ onderdeel te maken van artistieke evaluaties.  

 


