
Ik betwijfel of het neerzetten van deze formule

voldoende is en zal zijn in een strijd die deels al

gestreden lijkt. Het belang dat je aan de analyse

– het denkwerk – geeft is opmerkelijk, maar de

omvang van de meeste recensies heden ten

dage laat dat absoluut niet toe. De lengte van

een doorsneerecensie is onder andere het resul-

taat van de jarenlange afkalving van het terrein

van de theaterkritiek. Zelfs in Het Financieele

Dagblad, met zoals je terecht stelt, ‘godlof’ voor

deze krant nog altijd een ‘halve pagina lang’

theaterkritiek, heb ik de lengte van mijn

kritieken moeten bevechten. Wat vroeger maxi-

maal 3000 woorden was, is nu niet meer dan

1350.

Na te hebben aangetoond, mede door de

voorbeelden uit het redactionele beleid van NRC

Handelsblad, hoe moeilijk de recensent het heeft

in een situatie die als het ware buiten hem om is

ontstaan, ontzenuw je in het tweede deel van je

betoog, ‘Een Rolls-Royce, geen Peugeot’, de

klachten over het peil van de Nederlandse

kritiek.

Aan de Pierre Bayleprijs ken je grote betekenis

toe. Toen ik deze prijs mocht ontvangen, werd in

het juryrapport met name de contextuele inbed-

ding van elke voorstelling in mijn kritieken

geprezen. In de loop der jaren werd ik echter

bekritiseerd door met name collega’s vanwege

mijn overtuiging dat analyse in de toneelkritiek

Beste Pieter Bots,

Het is niet mijn gewoonte om brieven te

schrijven naar aanleiding van wat ergens staat te

lezen. Maar omdat er in Nederland zo zelden

uitgebreid in een publicatie aandacht aan de

theaterkritiek geschonken wordt en omdat je

woorden me zeer hebben geraakt, kon een

reactie niet uitblijven. 

Je springt in je bijdrage ‘Theaterkritiek in de

tang’ in de bres voor de criticus en de toneelkri-

tiek in het bijzonder. De vakcriticus staat steeds

vaker buitenspel, constateer je. ‘De kritiek is de

laatste jaren in een tanggreep terechtgekomen,

die zowel van buitenaf als van binnenuit haar

gezag en slagkracht afklemt.’ Als redenen wijs je

‘de klem van vox populi aan, publiciteitscam-

pagnes en de eigen redactie’. Tegen deze situ-

atie ‘moeten kunstcritici een strijd leveren’.

Nadat je een aantal aansprekende voorvallen uit

de praktijk hebt beschreven, schakel je over naar

een theoretischer niveau. Als een (mogelijk)

wapen dat in de strijd ingezet kan worden, wijs

je op het fundament waarop de kritiek berust,

op datgene wat alleen in een recensie kan en wat

haar zinnig en onvervangbaar maakt: ‘Pas in de

recensie kunnen producties worden beschreven,

worden geanalyseerd, op waarde worden

geschat, en in de context, theatergeschiedenis of

het oeuvre van een maker geplaatst.’ In je

omschrijving ontbreekt het begrip ‘interpre-

tatie’, dat vanouds, in plaats van de analyse, een

onmiskenbaar deel van de recensie uitmaakt. 
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Bots bewijst vakbroeders ‘slechte
dienst’

Theatercritica Hana Bobkova reageert op het artikel ‘Theaterkritiek in

de tang’ van Pieter Bots in Boekman 57.

computergeluiden). De duur van het werk wordt

bepaald door zijn interne structuur van tiendui-

zend verschillende beeldjes – het getal is een

verwijzing naar oude Aziatische getalssymboliek,

waar het staat voor oneindigheid. In het werk-

proces is soms het geluid inspiratie voor het

beeld geweest, soms was dat andersom. De

kunstenaars werkten met guldensnedeverhou-

dingen en symmetriestructuren die de animatie

en het geluid bepaalden; daarmee is dit werk

meer een compositie dan een algoritme, en zijn

bepaalde kunsthistorische associaties (Malevitsj,

Mondriaan, Lohse) beoogd.

Cees de Boer is freelance publicist 
en curator beeldende kunst.

1 Een fractal is een geometrisch patroon dat zich op steeds klei-

nere schaal herhaalt en op die manier onregelmatige vormen en

oppervlakken creëert.
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gemaakt tussen de doelgroepen, waarom wordt

de lezer zo onderschat? Alle statistieken wijzen

erop dat juist de toneelbezoeker dikwijls hoog-

opgeleid is.

Wat je bedoelt met een ‘doorwrochte drama-

turgische exegese’ die ik zou plegen weet ik

werkelijk niet. Ik ben geen dramaturg en houd

me ook niet met het drama bezig. Slechts zelden

gebruik ik het drama als maatstaf, laat staan de

mening over hoe een bepaald stuk geënsceneerd

zou moeten worden.

5.’Soms’ (!) zijn mijn analyses ‘verhelderend’,

maar ‘vaak’ (!) ook ‘gortdroog’ en ‘dor

geschreven’, meen je. Ach, misschien gaat het

niet zozeer om hoe men schrijft; sappig of droog

(de een houdt van een droge korrel, de andere

van smeuïge pap), want wat mij betreft gaat het

meer om betrouwbaarheid en zorgvuldigheid en

om analyse en interpretatie. Je houdt veel van

het culinaire vocabulaire, want de criticus neemt

de ontwikkelingen ‘met een vakmatige gulzig-

heid’ in zich op, en toetst zijn smaak eraan of laat

er zijn smaak door beïnvloeden. Zo komen wij bij

de smeuïgheid waarmee veel recensenten hun

kritiek verteerbaar denken te moeten maken om

niet in de keel van de lezer te blijven steken. 

Niettemin, om niet alleen culinaire excursies te

ondernemen: kritiek is altijd een soort weerslag,

een weerspiegeling van de voorstelling. Een

trage voorstelling kun je moeilijk dynamisch

behandelen en andersom. Dus om jouw vocabu-

laire te gebruiken, ook veel voorstellingen zijn

‘gortdroog en dor’ – voor mij. Als de voorstelling

rijkdom bezit, dan bezit de kritiek die ook. 

Overigens overheersen het rationele, het denk-

werk, de taal en het calvinistische nog steeds het

Nederlandse theaterlandschap, hoewel ook wat

emotionaliteit op het toneel betreft het een en

ander is veranderd. Emoties openlijk te mogen

beleven lijkt de nieuwste trend in de

Nederlandse samenleving, waarbij ik voorlopig

heid daartoe van wie dan ook heb gekregen.)

Mijn repertoirekennis is dus een praktijkgerela-

teerde kennis. Een voorstelling bezie ik dan ook

niet vanuit kennis van de tekst, maar vanuit zien,

denken en ervaren. Toch stel je dat ik kijk ‘met

het hoofd’. Ja, ik kijk met het hoofd, want niet

geheel toevallig zitten mijn ogen in het hoofd en

niet in de buik. Ik kijk en luister. Ik kijk met mijn

hart en elke keer verheug ik me alsof het de

eerste keer is, en ik wil me laten ontroeren zoals

ieder mens op aarde. Want wie niet met het hart

naar toneel kijkt, die ziet en beleeft niets. 

Emoties, beleving, ontroering zijn de basis van

de theaterervaring. De kritische, vakmatige en

professionele bezigheid begint dáár waar de

vraag wordt gesteld, waarom die emotie en

waarom die beleving. Dan komt het analytische

vermogen in werking. De mening over de voor-

stelling is niet alleen gebaseerd op de bevinding

of ik gehuild of gelachen heb of niet, maar wat er

gebeurde en wat de betekenis daarvan was.

Daarmee neem ik meer afstand van een voor-

stelling dan een recensent die zijn eerste emotie

beschrijft en daar een waardeoordeel aan

koppelt.

Soms, en dat zullen vele critici beamen,

gebeurt er een wonder en schrijft de voorstelling

als het ware zichzelf. Intuïtie? Ik noem het op de

automatische piloot vliegen. Zulke momenten

behoren tot de mooiste van het vak.

4. Waarom schrijf je dat het in mijn recensies

‘wemelt van termen’ en waarom niet gewoon

dat ik abstracte uitdrukkingen gebruik? Omdat

je denkt dat het niet kan, of niet goed is? Nee,

voor de korte recensie niet, maar voor een

kritisch-essayistische beschouwing wel; ik heb

ook stellig de indruk dat mijn lezers geen

problemen hebben met die woorden, want ik

laat ook duidelijk blijken wat ik bedoel en onder-

bouw ze met argumenten uit de voorstelling.

Waarom wordt er zo weinig onderscheid
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2. Voorts informeer je de lezer dat Hana Bobkova

de laatste winnaar was van deze prijs (in 1988)

die de Rotterdamse Kunststichting eens per acht

jaar aan een toneelcriticus toekent, en dat ‘voor-

aanstaande regisseurs bij herhaling laten weten

dat zij de enige Nederlandse criticus is die zij

serieus nemen’. Behalve dat ik dit betwijfel, vind

ik het argument dat jij hiervoor aandraagt op het

beledigende af. Volgens jou namelijk, omdat ik

in mijn kritieken ‘bijna altijd positief ben’. De

verhouding tussen de positieve en negatieve

kritieken die ik schreef in het seizoen 2002/’03 is

precies fiftyfifty. Jouw redenering voelt aan als

een regelrechte poging om mijn vijfentwintig jaar

kritieken schrijven onderuit te halen.

Kennelijk is het je ontgaan dat ik het meestal

niet nodig vind het oordeel expliciet te

vermelden, dat ik zelden enthousiast ben en

zelden uitgesproken negatief. Uit de toon van de

hele kritiek blijkt wat de toeschouwer kan

verwachten, en ik acht hem of haar volwassen

genoeg om zelf een mening te vormen. In die zin

is de spreekwoordelijke Nederlandse directheid,

die soms aan onbeschoftheid grenst, mij

vreemd. 

Vervolgens informeer je de lezer over mijn

werkomstandigheden als criticus en over wat

mijn stijl bepaalt. Maar waarom ga je daar zo

uitgebreid op in als je tegelijkertijd beweert dat

het geen zin heeft om mijn stukken te gebruiken

‘als blauwdruk voor de gemiddelde dagbladre-

censie’? 

3. Als je met een ‘enorme repertoirekennis’

bedoelt: kennis van de voorstellingen en niet van

toneelstukken, dan heb je gelijk. Vanaf mijn

derde jaar heb ik duizenden voorstellingen

gezien en nog steeds zie ik meer dan die ene

voorstelling waarover ik schrijf. (Dat neemt niet

weg dat ik het liefst over meer voorstellingen per

week had willen schrijven, maar nooit gelegen-

toegepast kan worden. De stukken zouden te

wetenschappelijk zijn, een bezwaar dat de jury

van de Pierre Bayleprijs overigens kennelijk niet

deelde. En het doet me dus ook nu weer goed

dat het begrip ‘analyse’ zo regelmatig en

vanzelfsprekend in je bijdrage voorkomt.

De passage over genoemde prijs en de waarde-

ring van mijn kritieken bevreemdde mij echter

zeer. Ik ben van mening dat goede journalistiek

zich op kennis en feiten baseert, op grond

daarvan redeneert, niet vooringenomen is waar

het waardeoordeel gegeven moet worden, en de

onderwerpen en personen met respect behan-

delt. Het ontbreekt in jouw artikel aan goede

journalistiek op de volgende punten:

l. Over de klachten van theatermakers (regis-

seurs en acteurs) op de kritiek in Nederland staat

er het volgende: ‘(…) critici oordelen te snel en

te gemakkelijk, nemen niet de rust en de ruimte

om na te denken over de keuzes van de regis-

seur, plaatsen een voorstelling niet in de context,

vragen zich te weinig af waarom een voorstelling

op die manier gemaakt is’. Daaruit trek je de

conclusie dat de critici ‘de theatermakers weinig

tegemoetkomen’. Buiten beschouwing gelaten

of de plaatsing van de voorstelling in een context

specifiek met de theatermakers te maken heeft,

ontbreekt in je opsomming het essentiële: de

makers ‘klagen’ ook omdat een oordeel over hun

voorstellingen wordt geveld zonder enige argu-

mentatie, of met als argumentatie alleen de

emotionele indruk die de criticus van de voor-

stelling heeft. En wat misschien nog wel belang-

rijker is: omdat de critici respectloos schrijven, ja

zelfs met enige minachting voor de maker (zie

daarover in dezelfde Boekman ‘Kritiek op kritiek’

van Anita Twaalfhoven, die een aantal acteurs

laat spreken).
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ze ter lering? Dient ze ter vermaak? Dient ze tot

niets?

Kop van Jut Een van de eersten die met succes

zijn tanden in deze vraag hebben gezet, was de

achttiende-eeuwse filosoof Immanuel Kant. Dat

is in elk geval de stelling van Frank vande Veire,

de schrijver van het overzichtelijke en

doorwrochte boek Als in een donkere spiegel.

Zoals de ondertitel verraadt, wil hij onderzoeken

welke rol de kunst in de moderne filosofie speelt.

Om te voorkomen dat kunst voor de moderne

filosofie een van de aandachtspunten onder vele

is, zet Vande Veire gelijk stevig in: omdat de

kunst eigenlijk alles wat we voor waar aannemen

ter discussie stelt en de filosofie linksom of

rechtsom probeert te vertellen wat wel waar is

en wat niet, raakt kunst aan de fundamenten van

de filosofie. De filosofie wordt daarom volgens

Vande Veire door de kunst voortdurend

geprovoceerd en gedwongen haar eigen

vooronderstellingen bij te stellen. 

In dit uitgangspunt ligt de originaliteit en de

kracht van Als in een donkere spiegel. Hier worden

geen gratuite praatjes over kunst verkocht.

Telkens worden we naar de bodem van het

denken en de kunst gezogen. Gelukkig doet

Vande Veire dat in heldere bewoordingen en

komt hij, helaas iets te sporadisch, de lezer tege-

moet door aan te geven wat voor soort kunst

betrokken is op wat voor soort denken. 

Daarnaast heeft zijn uitgangspunt zonneklaar

Dé kunst. Eigenlijk bestaat ze nog maar sinds de

achttiende eeuw. Daarvoor werden er ook wel

beelden gemaakt of afbeeldingen op doek

aangebracht, maar die activiteit stond altijd ‘ten

dienste van’. Het volk had goden nodig die het

kon adoreren. Zo ontstonden tempels, goden-

beelden en iconen. De macht van vorstenhuizen

moest met veel pracht en praal worden vastge-

legd. Daar kon de hofschilder zijn talenten op

botvieren. Wat later wilde de burgerij aanzien

verwerven en liet ze allerwegen portretten en

schuttersstukken maken. Ondertussen werd de

band tussen de beeldproductie en de opdracht-

gevers steeds losser. Met de kerk was hij intens,

met de aristocratie frivool, met de burgerij

vooral zakelijk en in de loop van de achttiende

eeuw is hij uiteindelijk op zichzelf komen te

staan. Vanaf dat moment kon de rechtvaardiging

voor de beeldproductie niet meer gezocht

worden in de functie die deze had voor kerk,

aristocratie of burgerij. De kunst was autonoom

geworden.

Wie in de tijd voordat de kunst autonoom was

bij het kijken naar een icoon een esthetische

ervaring had, vertaalde dat in devotie. Wie bij

het kijken naar een staatsieportret van Philips de

Schone uitriep ‘wat mooi!’ vertaalde dat naar

eerbied en ontzag. Maar op het moment dat de

kunst zich losmaakt van haar oorspronkelijke

inbeddingen, komt de esthetische ervaring op

zichzelf te staan en is ze ineens een probleem en

heerst er grote onzekerheid over haar nut. Dient

Henk van der Waal
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Kunst: provocateur van weten-
schap en filosofie

Frank vande Veire • Als in een donkere spiegel: de kunst in de

moderne filosofie • Nijmegen: Sun, 2002 • ISBN 90 5875 057 4 •

Prijs: € 34,50

een theaterproductie die je in een recensie kunt

beschrijven en analyseren.’

Beter zou ik het niet kunnen formuleren, en nu

begin ik werkelijk te twijfelen aan je journa-

listieke huiswerk, want over mijn kritieken rep je

hier met geen woord. Je citeert niet uit het jury-

rapport van de Pierre Bayleprijs, noch uit het

artikel van Marijn van der Jagt dat ze toentertijd

heeft geschreven, noch uit Een geschiedenis der

Nederlanden waarin Petra de Kock mijn stijl

beschrijft. Je beperkt je tot persoonlijke observa-

ties.

Er staat een paar regels verder dat mijn

‘meestal positieve’ oordeel vaak ‘op de vlakte’

blijft. Op de vlakte, en toch zo’n impact op de

makers?

7. Ten slotte creëer je aan de hand van karakte-

ristieken van mijn schrijven en van Wilfred

Takken een volstrekt kunstmatige, zo niet

absurde tegenstelling tussen de denkende en de

voelende criticus: ‘dramaturgische duiding

versus kinderlijk plezier, analyse versus gevoel,

denken versus lachen’. Nu ben ik niet de enige

die beledigd zal zijn.

In je bijdrage in Boekman 57 treed je op als een

pleitbezorger voor critici die ‘onder redactionele

dwang’ staan en die ook nog met de vernieu-

wingen hun begrip en vocabulaire aan de

lopende band bijstellen. Je verricht een soort

verdedigingsmanoeuvre, maar in wezen bewijs je

hiermee je vakbroeders een slechte dienst. De

bedachtzame lezer zal het zijne of hare denken.

Met vriendelijke groet, Hana Bobkova

Hana Bobkova is theatercritica 
bij Het Financieele Dagblad.

geen uitspraak wil doen of dit een blijvende

tendens is die iets aan de Nederlandse intro-

versie zal veranderen.

6. Boven dit alles ben en voel ik me een professi-

oneel criticus die verantwoordelijkheid heeft en

neemt en die er niet alleen naar streeft de

toeschouwer kennis te laten maken met zijn

hoogstpersoonlijke smaak. Ik heb het liever over

maatstaven en criteria die ik voor mijzelf heb

gevormd, hoewel daarover ook hele boekdelen

zijn geschreven. De passage over ‘esthetisch

oordeel (…) geschraagd door een beschrijving en

een analyse’ spreekt me wel aan. Evenzo dat ‘de

criticus probeert op die manier zijn particulier

gevoelde, esthetische reactie te verklaren in

termen van de opbouw van de voorstelling (…)

en al die honderden andere eigenschappen van
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