
etcetera 112     63

ervaren van een ruimte waar je als 
toeschouwer geen deel van uitmaakt. 
 Die toeschouwer kan dan ook 
naar hartenlust ‘kadreren’, in een 
voortdurend pogen om te vatten wat 
er op scène gebeurt. Voor mij levert 
dit een schoonheid op die mij – es-
theticus als ik ben – zelf activeert. In 
deze speeltuin van impressies glijden 
alle blikken telkens opnieuw van de 
lichamen af, tot de geest murw is en 
de zintuigen enkel nog aanwezig 
zijn in de ruimte, zonder te sturen of 
gestuurd te worden, drijvend op wat 
voor het oog plaatsgrijpt. 
 De schilder Serov wou de inner-
lijke glans en gloed tonen die hem 
overmeesteren in de aanwezigheid 
van de actrice Maria Jermolova op de 
scène. Naast een ongetwijfeld zeer 
theatraal arsenaal aan poses, gebaren 
en intonaties die eigen zijn aan een 
negentiende-eeuwse performer, deed 
vooral haar innerlijke bezieling – haar 
‘onuitputtelijke geestelijke gaven’, 
zoals Stanislavski het beschreef – haar 
uittorenen boven haar ‘gelijken’. Het 
is net dat aspect dat de schilder Serov 
tot onderwerp nam en doorgrondde. 
En dus koos hij voor een maximale ‘as-
cese’, waarmee de weergegeven geba-
ren van Jermolova aan banden worden 
gelegd. ‘Hij elimineert al het theatra-
le, alles wat met toneel te maken heeft, 
met inbegrip van een zo veelzeggend 
expressiemiddel als het toneelgebaar’ 
en gebruikt zuiver compositorische, 
picturale middelen om de toeschou-
wer te laten delen in zijn ‘persoonlijke’ 
maar universele ervaring. Ook de cho-
reograaf Vanrunxt reikt zeer ascetisch 
de compositorische middelen aan om 
de innerlijke glans en gloed die de per-
formers in zichzelf genereren, te doen 
resoneren in de toeschouwer. Door 
ons te prikkelen tot we aanwezig zijn. 
Door een ‘black mark’ achter te laten. 
Zodat we het ons zullen herinneren in 
de toekomst. De volgende keer.
stef franck
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Het ligt in uw handen 
De rol van de toeschouwer  
in hedendaags theater
CeCile brommer, 

sonJa van der valk (red.)

Bij het buitenkomen uit een theater-
zaal vraag ik me vaak af of een recen-
sent zich ook zo het hoofd zou breken 
over wat ik net heb gezien. Als ik in 
woorden probeer te vatten waarom een 
voorstelling me heeft geraakt, ben ik 
snel de weg kwijt. Een schijnbaar een-
voudige vraag als ‘waar gaat het over?’ 
is vaak al genoeg. Want hoe vertel je 
iets over een voorstelling die je geen 
verhaal, boodschap of afgewerkte cho-
reografie meegeeft? Hoe breng je over 
wat daar zonet gebeurd is, àls het voor 
jou al gebeurd is? Waar spreek je over 
wanneer een voorstelling je terugwerpt 
op jezelf, je eigen vragen, ideeën, ang-
sten? En, nog moeilijker: hoe beoordeel 
je dat? Welke criteria hanteer je? 
 Dat is het lastige en tegelijk ook 
boeiende aan heel wat hedendaagse 
voorstellingen: dat je als toeschouwer 
dikwijls zelf een actieve rol speelt, als 
samensteller van verhaal en betekenis, 
als deelgenoot van iets onbenoembaars, 
als individu, als medespeler. Het is 
vanuit die vaststelling dat het Neder-
landse internetplatform Domein voor 
Kunstkritiek en het digitale tijdschrift 
Theater Schrift Lucifer een aantal cri-
tici, publicisten en theaterwetenschap-
pers uitnodigden om hun ervaringen en 
beschouwingen bij dit soort theater neer 
te schrijven. Die verhalen werden ge-
bundeld in een handig en uitnodigend 
boekje met de al even actieve titel Het 
ligt in uw handen. De kracht van de uit-
gave ligt onder meer in de veelheid aan 
stemmen, die een weerspiegeling zijn 
van de veelheid aan antwoorden die je 
kan formuleren op de vraag waar het in 
dit soort voorstellingen nu eigenlijk om 
gaat. Er wordt expliciet ruimte gemaakt 
voor twijfel, voor het zoeken en pro-
beren verwoorden, en dat resulteert in 
een aantal artikels die onderling enorm 
verschillen in aanpak, toon en stijl. 
 Toch vallen er doorheen die veel-
heid gemeenschappelijke thema’s 
te bespeuren, die bij aanvang als 
leidraad worden meegegeven. Ten 
eerste wordt er in meerdere bijdrages 
uitgebreid ingegaan op het zogeheten 
ervaringstheater, dat in Nederland 
grote bijval vindt bij pers en publiek. 
Theatermakers als Boukje Schweig-
man, Lotte van den Berg en Dries 
Verhoeven zetten alles in op de zin-
tuigen en vragen om een bijna licha-
melijke manier van kijken en beleven. 

Ten tweede moet je bij veel voorstel-
lingen zelf aan het interpreteren: de 
handelingen en gebeurtenissen lijken 
geen betekenis of boodschap in zich te 
dragen en brengen de toeschouwer va-
ker in verwarring dan dat ze hem een 
heldere handleiding aanreiken. Ten 
slotte wordt ruime aandacht besteed 
aan creaties die ingaan op de identiteit 
van de makers en de toeschouwers: als 
een theatermaker je vanuit zijn wereld 
aanspreekt als individu, dan staat daar-
bij zowel jouw als zijn identiteit op het 
spel. Dit gegeven wordt nog versterkt 
in het intercultureel theater, waar je 
wordt geconfronteerd met de ‘ander’ 
bij uitstek, of juist zelf in je anders-zijn 
wordt bevestigd of ontkend.
 De persoonlijke beschouwingen 
van de auteurs zeggen hier meer over 
de kracht van een voorstelling dan 
een poging tot objectiviteit zou kun-
nen. Hun zoektocht is herkenbaar 
en maakt het geheel van de bundel 
heel leesbaar en uitnodigend voor een 
breder publiek. Dat wil niet zeggen 
dat de uitgave inboet aan diepgang en 
contextualisering. Wel doen de schrij-
vers veel moeite om de aangehaalde 
voorstellingen visueel aanschouwelijk 
te maken, waardoor je goed kan vol-
gen en zin krijgt om zelf te ontdekken. 
 De theatervorm waarin de actieve 
rol van de toeschouwer het duidelijkst 
op de voorgrond treedt, is zonder 
twijfel het ervaringstheater. Eerlijk is 
eerlijk: ik griezel altijd een beetje bij 
het idee. Nee, dank je, ik word  liever 
niet geblinddoekt. Of aangeraakt. Of 
rondgereden. Laat me maar aan deze 
kant van het gebeuren staan. Ieder 
van ons heeft een voyeuristisch trekje, 
en dat wordt door theater en film 
zeker gevoed. Ik wil me inleven, mee 
voelen, geschokt of verrast worden en, 
als alles meezit, geraakt of veranderd 
uit een voorstelling komen. Maar ik 
betwijfel of ik mijn ziel wil blootleg-
gen. Wanneer iemand anders uit het 
publiek wordt gehaald, huiver ik bij de 
gedachte dat ik dat had kunnen zijn. 
Stiekem ben ik ook kinderlijk verrukt 
natuurlijk: doe jij maar, trek onze 
blik, zelf zit ik veilig in het donker. 
Dat de eerste rij van een tribune vaak 
leeg blijft wanneer de zaal niet is 
uitverkocht, doet me vermoeden dat ik 
niet alleen sta met mijn schroom (dat 
de eerste rij bij het werk van sommige 
theatermakers dan weer niet snel 
genoeg gevuld kan zijn, onthult een 
andere vorm van voyeurisme, maar dit 
terzijde). Misschien is het daarom dat 
veel theatermakers die in hun voor-
stelling inzoomen op de unieke erva-

ring van elk van de toeschouwers zo 
voorzichtig met hun publiek omgaan. 
Vaak zijn die voorstellingen gefocust 
op geborgenheid, intimiteit en ver-
wondering. In haar bijdrage beschrijft 
Aukje de Boer erg treffend en ontroe-
rend de impact van een voorstelling 
waarin ze samen met haar vader 
en een groepje toeschouwers werd 
meegetroond doorheen een immense 
zandsculptuur aan de kust. Pas veel 
later werd haar duidelijk waarom die 
ervaring zo’n betekenis voor haar had 
gehad: in haar gevoel ging die voor-
stelling over haar, over het verstrijken 
van de tijd en dus ook van haar leven. 
Over een voorstelling van Boukje 
Schweigman kan een recensent alleen 
maar uitroepen: ‘dit is het!’, zonder 
te kunnen aangeven waarom dan 
precies. Anderen noemen haar werk 
authentiek, integer, weldoend. Het 
interculturele theater roept dan weer 
meer reactie op, het confronteert, wil 
clichés en muren slopen. Over deze 
vormen van theater, die de toeschouwer 
op een directe en persoonlijke manier 
betrekken bij het gebeuren, kan je bijna 
niet spreken zonder ook iets over jezelf 
te zeggen. Op de weblog van de initia-
tiefnemers van het boek, klinkt hier en 
daar dan ook niet voor niets de roep om 
de terugkeer van het ‘ik’ in de recensie.
Over één ding lijken alle auteurs het 
eens: een goede voorstelling is eerlijk 
en persoonlijk in haar omgang met 
de complexiteit van het zijn. Zo’n 
omgang kan per definitie nooit een-
duidig, objectief, eenvoudig of ‘af ’ 
zijn. Kunst is niets anders dan een 
vorm vinden voor wat in se onzegbaar 
is. Die vorm zal daardoor zelf ook 
raadselachtig, twijfelend en twijfel 
zaaiend, verscheurend of verrassend 
zijn. Volgens theatermaakster Lotte 
van den Berg zoekt een kunstenaar 
naar vormen ‘die niet alleen via het 
denken spreken, maar invoelbaar 
zijn en herkenning mogelijk maken’.1 

Dat het persoonlijke zo de inzet van 
een voorstelling wordt, kan zowel 
irriterend als louterend werken. Het 
veronderstelt in ieder geval van de toe-
schouwer dat hij zich openstelt voor 
een onbemiddelde en lichamelijke 
manier van kijken en bereid is zijn 
begrippenkaders af te leggen, zichzelf 
te blijven bevragen.
 Ondanks de soms erg Nederlandse 
invalshoek weet deze publicatie de 
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1 Lotte van den Berg in Het mogelijk onmogelijke, een 
essay dat zij schreef ter gelegenheid van de Marie 
Klein-Gartman Pen en dat te vinden is op www.ne-
derlandstoneelverbond.nl.  Ik kwam op het spoor 
van haar tekst via de bijdrage van Jochem Naafs op 
de weblog www.dekwaliteitvan.nl. 


