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In een aflevering van de bekende strip Sigmund uit de Volkskrant zegt de tekenares

van een gewelddadige prent voldaan tegen de psychiater: ‘Ik voel me veel rustiger

nu ik dit gemaakt heb.’ Wie een bloeiend driftleven heeft, vindt in kunst soms een

dankbare uitlaatklep. De Weense psychiater Sigmund Freud, grondlegger van de

psychoanalyse, had dan ook een sterke fascinatie voor kunst en kunstenaars. Zo

gebruikte hij in gesprekken met zijn patiënten vaak stukken uit zijn omvangrijke

collectie van archeologische beelden en analyseerde hij de persoonlijkheid van

kunstenaars als Da Vinci en Michelangelo aan de hand van hun artistieke werk.

Evenals dromen bieden kunstuitingen specifieke toegangswegen tot het onderbe-

wuste en is het kunstwerk te zien als een symbolische vertaling van de innerlijke

conflicten van de maker. Niet voor niets zijn psychologische begrippen als het oedi-

puscomplex, het elektracomplex of de narcistische persoonlijkheidsstoornis

ontleend aan de levensloop van de gelijknamige helden in Griekse mythen, die ook

tal van kunstenaars door de eeuwen heen zijn blijven inspireren.

Al hebben vakgenoten in de loop van de tijd de freudiaanse visie op kunst bijge-

steld, aangevuld dan wel verlaten, het idee dat er een relatie is tussen kunst en de

innerlijke belevingswereld van de mens heeft op tal van terreinen in de samenleving

wortel geschoten. 

In het onderwijs, het bedrijfsleven, de hulpverlening en de gezondheidszorg is

bezig zijn met kunst en creativiteit een populair middel tot persoonlijke groei of het

verwerken van persoonlijke problemen. Zo is in de coaching en training van zowel

individuen als organisaties het werken met innerlijke beelden en geleide fantasie –

ofwel imaginatie – een populaire techniek om veranderingsprocessen te stimuleren. 

Het scala aan creatieve therapieën in de hulpverlening is hemelsbreed, met nave-

nant veel toepassingen. Het grote aantal workshops op het eerste wereldcongres

voor ‘Art Therapy’, dat in het voorjaar van 2003 in Boedapest werd gehouden, is in

dit verband illustratief. Met titels als ‘De kleur van emoties’, ‘Kunst en trauma’, ‘De

esthetiek van het helen’ of ‘Danstherapie door primitieve expressie’ richt men zich

op de hulpverlening aan doelgroepen die variëren van kinderen in crisis tot gedeti-

neerden of mensen met eetstoornissen. Creatieve therapie is over het algemeen te

zien als een aanpak waarbij men genezing bereikt door op non-verbale wijze

Een alternatief voor de divan
Het therapeutische potentieel van kunst

Sinds Freud de relatie tussen kunst en de psyche van de mens

analyseerde, is er een breed scala aan vormen van creatieve therapie

ontstaan. Maar wat is het nut van deze therapievormen en welke

ideeën over kunst en kunstenaars liggen eraan ten grondslag? Een

speurtocht naar de helende werking van kunst.
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problemen of conflicten van cliënten op te lossen – via schilderen, dansen, beeld-

houwen of acteren.

Ook in de gezondheidszorg zet men creatieve therapie in als helend middel. De

expositie Kanker in beeld, in de Oude Kerk van Amsterdam, liet het afgelopen najaar

zien hoe breed het scala aan kunstvormen is waarin kankerpatiënten de emotionele

verwerking van hun ziekte verbeelden: tekeningen, beeldhouwwerk, fotowerk,

gedichten, verhalen, film en podiumkunst. 

Maar welke gedachten gaan er schuil achter het idee dat van kunst een helende

werking kan uitgaan? Een bloemlezing uit diverse publicaties over creatieve therapie

biedt hiervan een ruwe schets. 

Zo schrijft psycholoog Jan Taal in het gelijknamige boek bij de expositie Kanker in

beeld: ‘Het met creatieve middelen uitdrukken van een gevoel of beleving, het

verbeelden, geeft de gelegenheid om het te onderzoeken en het van verschillende

kanten te leren kennen. (…) Emoties die anders de draagkracht te boven zouden

gaan en de persoon zouden overspoelen, kunnen binnen de veilige contouren van

het creatieve materiaal geuit worden’ (Taal 2003). Een patiënte beaamt dit in het

boek en ziet de door haar gemaakte foto’s als ‘een afspiegeling van de crisis die zich

in mijn binnenste afspeelt’. ‘Ze geven uitdrukking aan angst, verdriet, machteloos-

heid, woede en het gevoel slachtoffer te zijn’ (Yvette Rogie in Taal 2003).

Anderen benadrukken de mogelijkheid om innerlijke conflicten naar de opper-

vlakte te brengen. Psychologe Joop Hellendoorn, werkzaam bij een polikliniek van

de Rijksuniversiteit Leiden, omschrijft in het tijdschrift Psychologie de zin van spel-

therapie voor kinderen. Tijdens de speltherapie spelen kinderen hun belevingen uit;

zo komt naar voren wat hen bezighoudt. Een kind kan nu eenmaal niet goed praten

over diepe emoties en beelden drukken soms net de ambivalentie uit die het kind

gevangen houdt. ‘De kinderen die wij hier krijgen, zijn dichtgeklapt en geremd in de

communicatie’, zegt zij. ‘Maar bijna elk kind speelt en fantaseert en zo kan met

behulp van het symboliseren contact gelegd worden en kunnen de conflicten

waarmee het kind worstelt naar buiten komen’ (Hellendoorn 1998). 

De therapeutische werking van kunst lijkt zich niet te beperken tot toepassingen

in de hulpverlening, maar strekt zich uit tot creatieve cursussen of zelfs de theater-

zaal. Matthea Spatharakis heeft een praktijk voor lichaamsgeoriënteerde psychothe-

rapie en geeft daarnaast workshops in dans en beweging. In haar werk leert zij

mensen ‘om spanningen te herkennen en daar beter mee om te gaan door lichame-

lijk sterk te worden’. Zij stelt dat de deelnemers de cursussen zo therapeutisch

kunnen maken als ze zelf willen. ‘Ze kunnen werken aan het durven laten zien van

hun gevoelens, maar ook hun verstand op nul zetten en gewoon lekker dansen. Dat

is ook heel therapeutisch’ (Pruim 1999). Zangeres Denise Jannah ziet haar vak

sowieso als een vorm van therapie en wil de mensen ‘laten lachen en huilen’. ‘Als

iemand een rotdag achter de rug heeft, hoop ik dat hij met een lichter gevoel naar

huis gaat. Zo werkt muziek bij mij ook. Mijn muziek is mijn therapie. De zang moet

uit je tenen komen, anders is het niet echt en overtuigend’ (Zeijl 1999).

Fantasiebeest voor het gezin Ondanks de positieve uitspraken van betrokkenen

hangt rond het woord ‘creatieve therapie’ weleens een zweverig aureool. Zo doen

folders die spreken over ‘symbolen van de helende engelen’ of ‘de zoektocht naar de
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innerlijke holbewoner’ vermoeden dat het om een uit de hand gelopen hobby gaat.

Het vak van de creatief therapeut is geen beschermd beroep en ook zonder diploma

van een erkend opleidingsinstituut is het mogelijk een bordje met de titel ‘creatief

therapeut’ op de deur te hangen. Het is de vraag hoe hier het kaf van het koren is te

scheiden en in hoeverre de vermeende therapeutische werking van kunst is te

staven met wetenschappelijk onderzoek. 

Psychologe Mecheline van der Linden promoveerde op een onderzoek naar het

effect van psychotherapie. Desgevraagd zegt zij: ‘Onder de paraplu van creatieve

therapie wordt van alles aangeboden. Van een zinnige systeemtherapeutische

aanpak door geregistreerde therapeuten, zoals een gezin een fantasiebeest laten

creëren aan de hand waarvan problemen worden besproken, tot alternatieve

nonsens en geldklopperij. Zoals je geboortetrauma uitschreeuwen en “herboren”

naar huis gaan, na een weekend dat duizend euro kost.’ Mensen hebben nu eenmaal

behoefte aan creatieve therapie en ze controleren vaak niet in de literatuur of het

aanbod effectief is. 

Creatieve therapie is in haar optiek met name een adequate aanpak bij groepen

patiënten die zich verbaal niet altijd gemakkelijk uiten, zoals kinderen, patiënten

met ernstige psychopathologie of mensen met een handicap in spraak of gehoor. Er

is behoorlijk wat wetenschappelijk onderzoek verricht naar het effect van creatieve

vormen van therapie, vertelt Van der Linden. ‘Zo kregen drugsverslaafden, een

groep patiënten die vaak weerstand biedt tegen verbale therapeutische expressie,

creatieve therapie aangeboden in een methadonkliniek.’ De therapie bestond uit

het kijken naar schilderijen waar de cliënten titels aan konden geven of verhalen bij

konden vertellen (Virshup 1985). Het onderzoek liet ‘een verbetering zien van

sociale vaardigheden, het verkrijgen van inzicht en toename van zelfvertrouwen’,

vertelt Van der Linden. Ander onderzoek (Stern 1989) liet zien hoe affectief verwaar-

loosde kinderen door een aanbod van muziek en visuele kunst beter in staat bleken

plezier te maken en meer te communiceren dan voorheen. Van der Linden: ‘Hier

bleek het vermogen van de creatief therapeut om de innerlijke wereld van deze

kinderen te deblokkeren, onder de mooie titel art can touch closed hearts.’ Een

conclusie die het verhaal van Joop Hellendoorn bevestigt. Uit ander onderzoek trad

een positief effect op van creatieve therapie bij patiënten met aids (Roche 1992),

patiënten met de eetstoornis boulimia (Steinbauer 2000) en ouderen met beper-

kingen in het functioneren (Callanan 1994). Zo zag men bij de eetstoornispatiënten

die een ‘Integrative painting therapy’ volgden, een afname van depressies, onregel-

matige eetgewoonten en braken, volgens Van der Linden. 

Het effect van creatieve therapie is dus wel degelijk aangetoond. Het maken van

en kijken naar kunst kan de expressie van verdrongen emoties, ervaringen of

conflicten stimuleren. Kunst kan depressies doen verminderen, sociale vaardigheden

verbeteren, het zelfvertrouwen vergroten en kan zelfs fysieke klachten terug-

dringen. Toch is de wetenschappelijke literatuur kennelijk nog niet dermate overtui-

gend dat ziekenhuizen en erkende therapeutische instellingen als de Riaggs een
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duidelijk aanbod van creatieve therapie hebben. Van der Linden: ‘Vooralsnog

beperkt men zich in onze westerse cultuur bij psychologische problematiek hoofd-

zakelijk tot genezing via het woord.’

Kunstpsychologie Op de vraag of het maken van of kijken naar kunst ook zonder

tussenkomst van een creatief therapeut een helende werking kan hebben, zegt Van

der Linden: ‘Soms heeft het lezen van een boek of gedicht of het zien van een film

een veel groter therapeutisch effect dan het jarenlang bezoeken van een therapeut.

In die zin heeft psychotherapie, praten met een vreemde met als doel je mentaal

beter te gaan voelen, duidelijk haar beperkingen. Een therapeutisch effect kan dus

ook optreden bij het maken van kunst of kijken naar kunst. Ik heb nog steeds een

schilderijtje in mijn hoofd dat ik ooit bij een kunsthandel heb gezien. Prachtig, een

zoninval bij een laantje met bomen. Als ik eraan terugdenk voel ik me heel goed,

getroost bijna. Als het maken van kunst of het ernaar kijken voldoening of troost

geeft, kan dat van evenveel waarde zijn als een gesprek dat voldoening of troost

biedt.’

Het idee dat professionele kunst ook zonder de tussenkomst van een creatief

therapeut een helende of genezende uitwerking kan hebben, zet een interessant

licht op de functie van kunst in de samenleving. Hoe duiden psychologen de bete-

kenis van kunst en welke psychologische theorieën over kunst, kunstenaar en

beschouwer liggen hieraan ten grondslag? 

Afgaande op het grote aantal publicaties – alleen al in de bibliotheek van de

Boekmanstichting een honderdtal – mag de professionele kunstwereld zich heden

ten dage verheugen in een hernieuwde belangstelling van de psychologie. Zo was

alweer enige tijd geleden een nummer van het vakblad De Psycholoog geheel gewijd

aan de combinatie kunst en psychologie. Annelies van Meel, samen met haar man

J.M. van Meel de bekendste deskundige op dit terrein in Nederland, geeft hierin een

schets van de ontwikkelingen binnen de ‘kunstpsychologie’, in haar optiek een

aparte richting binnen de psychologie. ‘De studie van het fenomeen kunst strekt

zich uit over de psychologie van de kunstenaar, de psychologie van de beschouwer

en de psychologische betekenis van het kunstwerk.’ Binnen deze driehoek zijn in

haar optiek drie relaties van bijzonder belang. In de relatie tussen de kunstenaar en

het kunstwerk gaat het om de artistieke creativiteit. De esthetische appreciatie

staat centraal in de relatie tussen kunstwerk en beschouwer. De lijn die loopt van de

kunstenaar via het kunstwerk naar de beschouwer, is die van de kunstzinnige

communicatie (Meel 1991). 

Psychologen kleuren deze relaties in, al naar gelang hun visie op de menselijke

persoonlijkheid en het menselijk gedrag. Twee uitersten in dit verband vormen de

gedragspsychologie en de psychoanalyse, die respectievelijk uitgaan van de formele

aspecten van een kunstwerk en de inhoudelijke kant van kunst. 

In de psychoanalyse benadrukt men het belang van de expressie van innerlijke

conflicten, belevingen en emoties in kunst, op een wijze die sublimering mogelijk
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maakt en de distantie schept die verwerking mogelijk maakt (Kraft 1984). Schrijver

van misdaadliteratuur Peter de Zwaan, genomineerd voor De Gouden Strop 2003,

brengt dit idee kernachtig onder woorden: ‘Ik heb wel eens gedacht: die hufter zou

ik van de trap willen donderen. Dat doe ik dan op papier. Tussen droom en daad

staan wetten in de weg. Maar geen boeken’ (Pronk 2003). 

Freud zag hier een verwantschap tussen kunstenaars en wetenschappers. Zij delen

het vermogen tot sublimatie en zijn meer en beter dan anderen in staat de neurose

te ontlopen door het persoonlijke op een hoger plan te tillen en aan hun werk een

universele betekenis te geven. Empirisch onderzoek naar onder meer de persoonlijk-

heid en karakteristieken van kunstenaars bevestigt dit idee (Myden 1959 en Eiduson

1958).

Het talent van een kunstenaar is dan te omschrijven als het vermogen aan

persoonlijke gevoelens en problemen een universeel herkenbare expressie te geven.

Door het genieten van of meeleven met een verhaal, theaterstuk of schilderij kan

het publiek zelf ook verlichting van emoties en problemen ervaren. In het enige tijd

geleden verschenen boek Pictures & Tears (in deze Boekman besproken door Jan Vink)

geeft James Elkin een kleurrijk beeld van de manier waarop men in periodes als de

Middeleeuwen en de Romantiek de tranen de vrije loop liet bij het aanschouwen van

beeldende kunst. In het theater en de bioscoop is het voor het publiek niet onge-

woon om bij een aangrijpende scène eens flink uit te huilen of de slappe lach te

krijgen, maar in het hedendaagse museum beleeft de bezoeker zijn emoties in stilte. 

Licht op het kwaad Kunst werkt niet alleen louterend op het gevoelsleven, maar

kan het publiek ook onaangenaam confronteren met neigingen die men liever

verborgen houdt. Zo beschrijft Cornel Bierens in zijn artikel ‘De kunst en het kwaad’

in NRC Handelsblad de protesten tegen de omstreden expositie Mirorring Evil: Nazi

Imagery/Recent Art. In het voorjaar van 2002 exposeerde het Joods Museum in New

York werk van dertien kunstenaars die een confronterend licht op het kwaad

wierpen door beelden uit het Derde Rijk met de huidige tijd te confronteren. Zoals

het monteren van een blikje Diet Coke in een foto van Buchenwald-gevangenen

door Alan Schechner of een ‘Lego-concentratiekampset’ van Zbigniev Libera. In

plaats van een geruststellend onderscheid te maken tussen goed en kwaad nodigen

de kunstenaars het publiek op deze wijze uit om het kwaad in zichzelf op te sporen.

Bierens juicht dit toe. In het kwaad zou de diepgang van kunst kunnen schuilen:

‘Kunst kan inzicht verschaffen in het wezen van het kwaad. Belangrijk is dat de

kunstenaar op zoek gaat naar het slechte in zichzelf’ (Bierens, 2002). Het kwaad kan

in zijn optiek niet worden overwonnen, maar wel ‘opgespoord, gekend en beheerst

worden’. Deze visie raakt een belangrijke functie van kunst, die door de psychiater

Bettelheim nader wordt onderschreven. In zijn optiek kan kunst een rol spelen in de

catharsis van destructieve emoties als woede, jaloezie of haat, die men in het

dagelijks leven vaak verdringt.
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In de psychoanalyse ziet men, zoals bekend, het onbewuste als een factor die

sterk het menselijk gedrag bepaalt. Bettelheim schrijft hierover: ‘Wordt het onbe-

wuste verdrongen en niet toegelaten tot het bewuste denken, dan zal tenslotte de

geest worden overstelpt door elementen afgeleid van wat onbewust in de mens

leeft, of anders wordt hij genoodzaakt zichzelf zo dwingend in de hand te houden

dat de persoonlijkheid er ernstig door gehandicapt wordt.’ Maar wanneer het onbe-

wuste wel tot op zekere hoogte tot het bewustzijn mag doordringen en door de

verbeelding kan worden verwerkt, is er veel minder kans dat het kwaad doet – aan

onszelf of aan anderen. In dit proces kan kunst een rol spelen. De mens kan datgene

wat er onbewust in hem leeft via de verbeelding verwerken, door erover te

dagdromen of erover te mijmeren. Maar ook door ‘te fantaseren over bruikbare

elementen uit verhalen [of andere kunstwerken, red.] in reactie op onbewuste span-

ningen’ (Bettelheim 1980).

De Vlaamse acteur Jan Decleir zegt in een interview in het filmtijdschrift Skrien dat

hij agressie ‘wegspeelt’: ‘We moeten erkennen dat alle gruwelijkheden waar het

theater zich van bedient ook in onszelf zitten. Een maatschappij wordt pas gevaarlijk

als die dingen worden ontkend. (…) Ik ben blij dat je agressie kunt wegspelen.

Theater is geen therapie, maar als het zo werkt is dat niet onaardig.’ Zonder de

homo ludens, de spelende mens, had de mensheid zichzelf naar zijn idee al lang

uitgemoord (Van Herpen 2003).

Dankbare uitlaatklep In het verlengde van de aandacht voor betekenis en

symboliek vatten analytici het kunstwerk diagnostisch op. Kunst is het product van

een mens waarin zijn levenservaringen, gevoelens of problemen gestalte hebben

gekregen. Het oeuvre van Van Gogh is herhaaldelijk op deze wijze geanalyseerd,

waarbij bijvoorbeeld het onheilspellende Korenveld met kraaien (1890) in verband is

gebracht met zijn suïcidale neigingen. In dezelfde trant is het laatste

septembernummer van het Maandblad Geestelijke Volksgezondheid geheel gewijd aan

de gelauwerde Nederlandse dichter Gerrit Achterberg, die wegens doodslag op zijn

hospita ter beschikking van de regering was gesteld en zeventien jaar onder

psychiatrisch toezicht heeft geleefd. In zijn artikel ‘Spiegelingen’ gaat Jan Vink

vanuit psychiatrisch oogpunt op zoek naar Achterbergs persoonlijke problematiek

en de inhoud van zijn dichtwerk. In de gedichten herkent hij, evenals de collega’s die

Achterberg indertijd behandelden, sporen van ‘een zeer ernstige

persoonlijkheidsstoornis, met zowel psychopathische als narcistische kenmerken’.

Achterberg vond in zijn gedichten wellicht een dankbare uitlaatklep voor zijn

destructieve neigingen. 

Zijn collega Flip Treffers plaatst in dezelfde publicatie echter kanttekeningen bij de

vraag in hoeverre in de psychiatrische diagnostiek van een kunstenaar ook diens

werk betrokken moet worden. ‘Zoals formele aspecten niet bijdragen tot een

conclusie over psychiatrische diagnose, zo draagt ook de inhoud van een artistieke

creatie daar niet toe bij. Was dat wel het geval, dan had Nabokov op grond van Lolita
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onverwijld ter beschikking van enige regering gesteld moeten worden’ (Treffers en

Bos 2003).

Inderdaad schuilt hierin het gevaar dat men kunst gaat zien als een symptoom van

een psychisch probleem in plaats van een teken van een bijzondere begaafdheid.

Wellicht is dit een reden waarom sommige kunstenaars allergisch reageren op

psychologen die de betekenis van hun werk willen duiden. Kritiek op een psychoana-

lytische visie spitst zich toe op een overwaardering voor de inhoud en betekenis van

kunst en een onderbelichting van de artistieke vorm. 

De formele benadering van kunst houdt zich niet zozeer bezig met de interpre-

tatie van de betekenis, maar onderzoekt de psychologische werking van formele

elementen als vormen, kleuren, klanken en bewegingen. Onderzoek van Berlyne en

Apter biedt vanuit de psychobiologie aanknopingspunten voor de vraag of van kunst

een helende werking kan uitgaan. Berlyne ziet het kunstwerk als een bijzonder

stimuluspatroon, dat een positieve genotservaring kan oproepen. De appreciatie

van kunst brengt hij in verband met fysiologische opwinding en hij stelt dat het

kunstwerk de mens alert houdt en inwerkt op zijn activatie (Berlyne 1971). Zijn

collega Apter ziet ‘bistabiliteit’ als een kenmerk van de mens: nu eens wil men span-

ningen vermijden en zoekt men rust, dan weer slaat de stemming om en gaat men

juist op zoek naar spanning (Apter 1989). Kunst kan aan deze stemmingswisselingen

tegemoet komen door eenheid in verscheidenheid te tonen en tegenstellingen met

elkaar in harmonie te brengen. Hier valt te denken aan de opbouw van een

symfonie, met de afwisseling van snelle en langzame delen. In de muziektherapie

gaat men er dan ook terecht van uit dat met muziek de stemming en de emotionele

beleving van de luisteraar zijn te beïnvloeden en dat muziek zelfs rechtstreeks op

het zenuwstelsel kan inwerken.

Bevrijdende kunstbeleving Een combinatie van elementen uit bovenstaand

onderzoek met de psychoanalytische visie is te vinden bij het echtpaar Kreitler. 

Zij werken het begrip ‘catharsis’ nader uit in relatie tot de formele kenmerken van

kunst. In hun optiek roept het menselijk leven voortdurend spanningen op, op

allerlei niveaus en van allerlei aard, die niet geheel tot ontlading kunnen komen. Dit

geldt te meer voor het emotionele leven; onopgeloste frustraties, niet geheel

verwerkte agressie, alle mogelijke gevoelens, wensen, angsten die als diffuse

spanningen in ons blijven bestaan. Het kunstwerk roept door zijn bijzondere vorm

en inhoud nieuwe spanningen op, spanningen die echter gerichter en specifieker

zijn. Door de bijzondere aard ervan krijgen bestaande spanningen de gelegenheid in

deze nieuwe, gerichte spanning op te gaan. Hierin zou nu de bevrijdende werking

van de kunstbeleving liggen. De oplossing van de diffuse spanningen zou gepaard

gaan met lustgevoelens: de esthetische beleving (Kreitler & Kreitler 1972).

De gedachtegang onderstreept de veronderstelling dat kunst ook zonder tussen-

komst van een creatief therapeut een helende ofwel therapeutische werking kan

hebben. In die zin kan dit effect zich uitstrekken tot het theater, concertgebouw,

Het gevaar bestaat dat

men kunst gaat zien als

een symptoom van een

psychisch probleem in

plaats van een teken van

een bijzondere

begaafdheid

Tekening Peter van Straaten
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museum of de bioscoop. Kunst is louterend voor het gevoelsleven van zowel de

kunstenaar als zijn publiek en biedt een maatschappelijk geaccepteerde uitlaatklep

voor emoties die destructieve vormen kunnen aannemen als men ze niet onderkent.

Filmactrice Mae West leek zich dit goed te realiseren. Naar aanleiding van haar rol in

de film I’m no angel uit 1933 zei de filmactrice: ‘When I’m good, I’m very, very good,

but when I’m bad, I’m better.’

Anita Twaalfhoven is redacteur van Boekman.
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Kunst biedt een

maatschappelijk

geaccepteerde

uitlaatklep voor emoties

die destructieve vormen

kunnen aannemen als

men ze niet onderkent

De kunstenaar als artistiek zendstation

Ethische kwesties rond kunstmatige intelligentie zijn niet het

eenvoudigste onderwerp voor een theatervoorstelling, niet voor het

publiek maar ook niet voor de makers. Toch hebben theatermakers

de plicht in hun werk iets te doen met veranderingen in de wereld om

ons heen. Het is dan zaak te zorgen voor de juiste verhouding tussen

thema en verhaal, tussen verstand en gevoel.

Anna van der Plas

Theatermakers zijn vaak

intuïtief betrokken bij de

wereld om hen heen en

smeden feiten en fictie

om tot een artistiek

resultaat

Waarom het leven gaat zoals het gaat. De liefde en de dood. De keuze tussen een

happy end en een slechte afloop. Theater bestaat uit heel basale structuren die over-

eenkomen met het leven zelf. Een toneelpersonage probeert een bepaald doel te

bereiken, ondervindt op zijn weg allerlei hindernissen en zal uiteindelijk al dan niet

slagen. Juist de herkenbaarheid voor toeschouwers van alledaagse problemen is in

een voorstelling essentieel. Identificatie is in het theater een sleutelwoord.

Nu is het niet gezegd dat deze identificatie alleen totstandkomt bij herkenbare

verhalen zoals dat van Romeo en Julia of Hamlet. Sinds enkele decennia krijgen

steeds meer teksten een minder traditionele vorm. De stukken gaan op thematisch

niveau niet over de liefde, maar bijvoorbeeld over miscommunicatie als gevolg van

een steeds groeiende egocentrische maatschappij. 

Theatermakers zijn vaak intuïtief betrokken bij de wereld om hen heen en smeden

feiten en fictie om tot een artistiek resultaat. Hun engagement is belangrijk omdat

via kunst de wereld om ons heen vaak beter begrepen kan worden. Om ervoor te

zorgen dat het eindresultaat geen verbeelding wordt van enkel maatschappijkritiek,

is het voor de makers belangrijk om hun betrokken standpunt te integreren in een

voor het publiek begrijpelijk verhaal. De alledaagse emoties die voor iedereen

herkenbaar zijn, zullen op welke manier dan ook in een voorstelling verwerkt

moeten worden.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de stukken van regisseur en toneelschrijver

Gerardjan Rijnders (1949), tot enkele jaren geleden artistiek leider bij Toneelgroep

Amsterdam. Zijn zelf geschreven teksten, die beter bekend zijn geworden onder de

benaming ‘montagestukken’, zijn fragmentarisch en laten keer op keer personages

zien die in gevecht zijn met elkaar en met het leven in het algemeen. In zijn laatste

stuk, Tim van Athene, dat in november 2003 in première ging, rekent Rijnders af met

de macht van de kleine groep rijken die Nederland telt en met hun rol in de heden-

daagse politiek. Kritiek op mediafiguren als Pim Fortuyn, Nina Brink en Sylvia Tóth

wordt niet geschuwd.

Om ervoor te zorgen dat het publiek de kritiek van de regisseur zal herkennen en
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