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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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‘In het begin heb ik wel

eens onderschat dat

toneel ook altijd een

soort van verhaal in zich

moet dragen’

begrijpen, heeft Rijnders zijn nieuw geschreven tekst gesitueerd rond de figuur van

Timon van Athene. Het is het al in de Oudheid bekende verhaal over een rijkaard die

op gulle wijze zijn schatten ronddeelt, aan de bedelstaf raakt, door de goden in zijn

oude staat en aanzien wordt hersteld en zich dan wreekt op zijn vroegere vrienden,

die hem allen hebben laten vallen in zijn moeilijke tijden. Hij heeft er bewust voor

gekozen het herkenbare verhaal met zijn nieuwe tekst te verweven. Zoals hij na de

première verklaarde is het voor hem vooral van belang dat men meegaat in het

verhaal, zodat er dan in tweede instantie kan worden nagedacht over hoe het zover

heeft kunnen komen.

Het is niet altijd makkelijk een voorstelling te maken waarin de thematische

onderlagen verweven zijn met een herkenbaar verhaal. Het vergt veel aandacht en

tijd om een voorstelling op zo’n manier te construeren dat, paradoxaal genoeg, het

publiek er niets van merkt. Meestal roepen regisseurs hiervoor de hulp in van

iemand die met hen meedenkt en probeert de vaak intuïtieve keuzes om te zetten in

inzicht en heldere structuren. Dit kan een dramaturg zijn, maar niet iedere theater-

maker kiest hiervoor. 

Vertellerige voorstelling Bij Theater AdHoc in Arnhem werkt theatermaker Jan van

den Berg (1961) zonder dramaturg. Samen met een tweede theatermaker en een

beeldend kunstenaar vormen zij een artistiek team dat met elkaar discussieert,

analyseert en structureert. Van den Berg maakt bij AdHoc sinds een jaar of acht

voorstellingen die gaan over wetenschappelijke onderwerpen zoals gentechnologie

en kunstmatige intelligentie. Hij heeft in de eerste jaren moeten zoeken naar een

balans tussen informatie en toneel: ‘In het begin heb ik wel eens onderschat dat

toneel ook altijd een soort van verhaal in zich moet dragen. Dan werden het erg

“vertellerige” voorstellingen over een onderwerp, omdat ik dacht dat dat verhaal op

zich toch interessant genoeg was. Daar doe je echter niet iedere kijker een plezier

mee.’
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Kunstenaars kunnen niet

meer alleen vragen

stellen zonder het

antwoord te willen

vinden. Het zoeken naar

oplossingen is een

onderdeel van het

artistieke proces

geworden

In latere voorstellingen zoekt AdHoc meer de klassieke toneelvorm op. Van den

Berg: ‘De voorstelling Hyper ging over kunstmatige intelligentie. We hebben er een

theatrale dialoog van gemaakt over de ethische implicaties. Stel dat de computer

het van ons gaat overnemen, moeten we die dan een moreel bewustzijn meegeven?

Alleen de kwestie was niet alledaags, maar verder was alles heel klassiek.’

Het is voor makers dus niet altijd logisch om op deze manier te denken, getuige

de ervaring van Van den Berg. Toch is het een juiste manier om maatschappelijk

ingewikkelde thema’s bespreekbaar te maken in de kunst. Een dramaturg, of

iemand met een vergelijkbare functie, die met de regisseur meekijkt en meedenkt,

is vaak in staat bepaalde structuren te benoemen en ervoor te zorgen dat een voor-

stelling de juiste verhouding tussen verhaal en thema, tussen gevoel en verstand, in

zich draagt. Het is de aangewezen persoon om de diepgang die iedere voorstelling

idealiter in zich draagt te benoemen en deze op een begrijpelijke manier aan de

toeschouwers kenbaar te maken.

Het combineren van verschillende lagen in een voorstelling heeft niet alleen als

doel moeilijke onderwerpen op een toegankelijke manier aan een breed publiek te

tonen, het maakt het voor theatermakers ook mogelijk een voorstelling in een

bredere maatschappelijke context te plaatsen. Iemand die daar een uitgesproken

mening over heeft is de Vlaamse dramaturge Marianne van Kerkhoven (1946). Een

herkenbaar verhaal moet volgens haar gekoppeld worden aan een dieper liggende

achtergrond die te maken heeft met de wereld rondom ons. 

Theater is gebonden aan context en tijd, zoals blijkt uit de introductie in het boek

Van het kijken en het schrijven: teksten over theater. Van Kerkhoven stelde in 2002 een

bloemlezing samen van artikelen die zij in de afgelopen twintig jaar schreef, voorna-

melijk vanuit haar positie als dramaturg bij het Kaaitheater in Brussel. Uit de verant-

woording blijkt dat zonder de hulp van collega’s en vrienden het boek nooit

verschenen zou zijn. Overtuigd als Van Kerkhoven was van het feit dat al haar

teksten de houdbaarheidsdatum ver hadden overschreden, kon ze de keuze voor de

samenstelling maar moeilijk maken. Dit voorbeeld illustreert de bescheidenheid van

de schrijfster en van haar beroep, maar het laat ook zien dat het theater, en dus ook

het schrijven over theater, wel degelijk gebonden is aan context en tijd en dat het

niet los gezien kan worden van de wereld waarin een voorstelling of een tekst

totstandkomt.

In haar boek benadrukt Van Kerkhoven dat het besef van samenhang tussen kunst

en de wereld waarin die kunst ontstaat de laatste jaren sterk is toegenomen.

Kunstenaars kunnen volgens haar niet meer alleen vragen stellen zonder het

antwoord te willen vinden. Het zoeken naar oplossingen is een onderdeel van het

artistieke proces geworden. Volgens Van Kerkhoven moet theater weer iets gaan

betekenen in de huidige maatschappij, het mag in geen geval een luxeproduct of

ornament worden. Iedere voorstelling opnieuw moeten makers op zoek naar een

nieuwe methode die aansluit bij de keuze van stuk en thematiek. Hierbij steunt men

uiteraard wel op de ervaring van eerdere voorstellingen.

Dramaturgisch voorwerk In Nederland is het gebruikelijk dat theatermakers meer

willen laten zien dan een historisch getrouwe enscenering van een toneeltekst. De

ontwikkeling is ingezet in de jaren zestig, toen politiek theater een belangrijkeHyper door Theater AdHoc

Fotograaf: Joep Lennarts
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‘Rond de productie ligt

het theater en rond het

theater ligt de stad en

rond de stad zo ver we

kunnen zien ligt de hele

verdere wereld en zelfs

de hemel met zijn

sterren’

vernieuwing in de heersende toneeltraditie in gang zette. Het komt niet vaak voor

dat er een tekst van Shakespeare of zelfs van twintigste-eeuwse schrijvers als

Samuel Beckett gespeeld wordt zonder dat bij de makers de vraag rijst wat de reden

is om juist dat stuk op juist dit moment uit te kiezen. 

Dit soort theater impliceert veel dramaturgisch voorwerk. De regisseur zal al dan

niet in samenwerking met een dramaturg goed moeten overdenken op welke

punten er van de bestaande tekst kan worden afgeweken, of op welke manier de

gemoderniseerde versie verbonden kan blijven met de oorspronkelijke bedoeling

van de schrijver. Het is belangrijk voor het uiteindelijke slagen van de voorstelling

dat er niet te vrij wordt omgegaan met het originele materiaal. Ieder stuk heeft

bepaalde structuren, thema’s en betekenissen die niet zomaar overboord gegooid

kunnen worden. Om deze te achterhalen en vervolgens om te vormen tot een eigen

versie zal de maker van de voorstelling idealiter overleggen met een dramaturg of

met iemand die anderszins als klankbord kan fungeren voor de ideeën van de regis-

seur.

Het is de taak van een dramaturg om de makers te begeleiden in het vinden van

nieuwe werkmethoden. Omdat de dramaturg zelf geen artiest is, heeft hij de uitge-

lezen functie om de intuïtie en het gevoel van de kunstenaar om te buigen naar

kennis en structuur. Daarnaast is hij ook de zogenaamde eerste toeschouwer,

degene die meekijkt over de schouder van de regisseur om zo objectief mogelijk te

controleren of de afgesproken methode werkt. Het vereist de nodige tact om

tijdens het creëren van een kunstwerk op het juiste moment te kunnen bevestigen

of ontkennen. Of, zoals Marianne van Kerkhoven het zegt: ‘Vanuit het besef van de

kwetsbaarheid van de bouwstenen, maar mét het bewustzijn dat het soms nodig

kan zijn tegen het bouwwerk in te beuken.’

Haar eigen vak van dramaturgie splitst ze uit in twee delen: de kleine dramaturgie

houdt zich bezig met het maken van de voorstelling zelf, het begeleiden van het

proces rondom de productie. Het tweede aspect van haar vak heeft te maken met

de positie van de productie binnen de maatschappij. De productie komt tot leven

door de wisselwerking die de voorstelling heeft met het publiek, recensenten en

vakgenoten. Dit kader, dat buiten de kleine kring van de productie zelf ligt, noemt

Van Kerkhoven de grote dramaturgie: ‘En rond de productie ligt het theater en rond

het theater ligt de stad en rond de stad zo ver we kunnen zien ligt de hele verdere

wereld en zelfs de hemel met zijn sterren.’ Het besef van samenhang tussen kunst-

werk en maatschappelijke context is volgens haar erg belangrijk in het theater en ze

noemt de functie van dramaturg een van de belangrijke schakels in het bewaken van

het evenwicht in die samenhang.

Zoals al eerder is gezegd, zijn er ook theatermakers die zonder dramaturg werken

en die toch het belang van de ‘grote dramaturgie’ niet onderschatten. Marianne van

Kerkhoven laat in haar boek Jan Joris Lamers aan het woord, artistiek leider van het

theatergezelschap Maatschappij Discordia: ‘Met dramaturgie zijn we altijd bezig,

ook als we er niet mee bezig zijn. […] Als je ’t eenmaal weet, zie je het overal. […]

Het is een continuüm. […] Een gesprek dat altijd doorloopt.’ 

Een voorstelling ontstaat lang niet altijd vanuit een bewuste keuze van een regis-

seur om zijn werk een plek te geven binnen het grote kader van de maatschappij.

Het soort theater dat Van den Berg maakt, komt in de eerste plaats voort uit zijn

‘Zodra je de

werkelijkheid theatraal

kunt maken, kom je in

een grensgebied tussen

kunst en wetenschap, dat

wel vaker zou mogen

worden opgezocht’

nieuwsgierigheid naar onbekende verhoudingen in de wereld om hem heen. Zijn

eerste voorstelling is ontstaan na een ontmoeting met Craig Venter, een

Amerikaanse onderzoeker die het gentechnologisch onderzoek op stelten zette

door zijn onderzoek te laten financieren met geld vanuit het bedrijfsleven. Tijdens

een bezoek aan de laboratoria ontdekte Van den Berg de invloed die veel weten-

schappelijk onderzoek heeft op de naaste toekomst van de mens. ‘Genetisch onder-

zoek is zo gespecialiseerd dat de meeste mensen er niets van begrijpen, maar het is

wel ingrijpend op ons lot en onze toekomst. Ik wilde niet alleen begrijpelijk maken

wat er daar allemaal gebeurt, maar ook een aantal in mijn ogen erg theatrale vragen

naar voren brengen: Waarom nemen we ons eigen lot in handen? In welke mate

laten we ons lot afhangen van de goden, in dit geval van specialisten in een labora-

torium? Wat is het verschil tussen goed en kwaad?’

Vanuit zijn achtergrond – hij studeerde eerst filosofie en theologie en volgde

daarna de regieopleiding – is het niet verwonderlijk dat Van den Berg zijn inspiratie

vooral haalt uit niet-theatraal materiaal. Hij is vooral nieuwsgierig naar de intuïtie en

manier van werken van wetenschappers. ‘We hebben bijvoorbeeld in het kader van

de voorstelling GIQ, de afkorting van genetisch IQ, een interview gehouden met

iemand van de universiteit van Wageningen die als eerste in de wereld het genetisch

materiaal van een heel klein plantje had ontrafeld. Tijdens dat interview raakte die

man steeds meer bevlogen. Er ontstond een combinatie van een heel persoonlijk

Hyper door Theater AdHoc

Fotograaf: Joep Lennarts
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verhaal en een grote wetenschappelijke ontdekking en dat maakte het per definitie

theatraal. En zodra je de werkelijkheid theatraal kunt maken, kom je in een grensge-

bied tussen kunst en wetenschap, dat naar mijn idee wel vaker zou mogen worden

opgezocht.’

Toch is het niet alleen interesse die hem stuurt. Er gebeurt volgens Van den Berg

op dit moment zo veel ingrijpends in de wetenschap, met name in de wetenschap

die zich concentreert op de mens, dat hij zich haast verplicht voelt daar iets mee te

doen. ‘De vorm die we bij AdHoc gevonden hebben om wetenschappelijke onder-

werpen te behandelen in de voorstellingen lijkt een beetje op een documentaire.

Tegenwoordig noem ik het liever “ontdekkingsreizen” omdat we vooral een zoek-

tocht willen laten zien, een gedachtegang, en dat maakt het wel meer een naar het

wetenschappelijke, journalistieke neigende dan een reguliere voorstelling. Het

zoeken naar een andere vorm van presenteren is door iemand eens “link-theater”

genoemd, als verwijzing naar de hyperlinks op het internet. We schakelen vaak van

gespeelde scènes naar live interviews, debatten en weer terug naar gespeelde

scènes. Je zou het de dramaturgie van het internet kunnen noemen.’

Digitaal gekraakt zendstation Van den Berg voelt dus een grote affiniteit voor het

combineren van wetenschap en theater en heeft in de loop der jaren een theatrale

vorm gevonden waarin beide gecombineerd kunnen worden. Toch grijpt hij

tegelijkertijd ook weer terug op de formule uit zijn beginjaren, het organiseren van

bijeenkomsten. Zo initieerde hij in samenwerking met Het Gasthuis in Amsterdam

de serie ‘Uit het raam staren’, waarin openbare ontmoetingen plaatsvinden tussen

theatermakers en wetenschappers. Tijdens een van de laatste bijeenkomsten sprak

regisseur Luk Perceval met informaticadeskundige Henk Barendregt, die zich

bezighoudt met intuïtie binnen metawiskundige processen. Van den Berg: ‘Waarom

komt de ene onderzoeker wel op een geniale inval en de andere niet? Er zijn

prachtige verhalen van mensen die werken aan de supersnaartheorie, die zich weken

kapot staren op een stelling of formule en er niet uit komen en die onder de douche

twee weken later opeens het antwoord vinden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor

kunstenaars en juist daarom geloof ik niet in de tweedeling die vaak wordt

aangebracht.’

Waarom Van den Berg deze ontmoetingen organiseert zonder er een theatervoor-

stelling van te maken, wordt duidelijk uit zijn onlangs gestarte project Instituut

Kootwijk. Het is een naar eigen zeggen ambitieus project waarin hij een vrijplaats wil

creëren voor kunstenaars en wetenschappers. In een oud zendstation dat ze fysiek

niet bezitten maar dat zogezegd digitaal gekraakt wordt, zullen ontmoetingen

plaatsvinden tussen bijvoorbeeld regisseurs, dansers, beeldend kunstenaars en

wetenschappers. De keuze voor een zendstation is symbolisch, omdat zowel kunste-

naars als wetenschappers volgens Van den Berg beiden beroepsmatig bezig zijn om

met hun antenne de tijdgeest op te vangen, deze te vervormen en hem vervolgens

weer uit te zenden in de maatschappij. 

Het is blijkbaar niet alleen de wens van theatermaker Jan van den Berg om kunste-

naars en wetenschappers samen te brengen in de huidige maatschappij. Ook drama-

turg Marianne van Kerkhoven pleit in haar boek voor meer plekken waar beiden

elkaar op een organische manier kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek

Kunstenaars én

wetenschappers zijn

beroepsmatig bezig om

met hun antenne de

tijdgeest op te vangen, te

vervormen en vervolgens

weer uit te zenden in de

maatschappij

kunnen komen. De gelijkwaardigheid die beide werelden eens hadden – het Latijnse

woord ‘ars’ betekende zowel kunst, vaardigheid als wetenschap – zou weer moeten

worden opgezocht. Van Kerkhoven: ‘Is dit dan het punt waarop kunstenaar en

wetenschapper elkaar kunnen ontmoeten, namelijk dat zij beiden onderzoekers zijn

die elk op hun eigen creatieve wijze omspringen met de gegevens hen door de

wereld verstrekt?’

De vraag die Van Kerkhoven oproept, wordt door haarzelf niet letterlijk beant-

woord. Toch spreekt uit haar boek duidelijk dat zij vindt dat kunstenaars een

verplichting hebben ten opzichte van de maatschappij waarin het kunstwerk

totstandkomt. Het is de dubbele taak van de theatermaker om naast het aanbieden

van een herkenbaar verhaal ook de kunst weer een actieve rol te geven in de maat-

schappij. Hoe deze voorstellingen er uiteindelijk uit komen te zien is gelukkig afhan-

kelijk van de artistieke vrijheid van iedere theatermaker. De combinatie van een

herkenbaar verhaal en een kritische onderlaag is echter een geschikt gebleken

methode. 

Jan van den Berg heeft een heel concrete en eigen theatrale vorm gevonden

waarin hij zijn fascinatie kan uiten voor de rol van de wetenschap in de maat-

schappij. Maar ook in de wat meer klassieke theatervoorstellingen worden weten-

schappelijke ontwikkelingen als inspiratiebron gebruikt. Bijna twee jaar geleden

maakte Gerardjan Rijnders bij Toneelgroep Amsterdam de voorstelling Snaren.

Alhoewel niet iedere recensent even enthousiast was, verwoordt Pieter Bots in Het

Parool op een doeltreffende manier waar het stuk over ging: ‘Het gaat over gluonen,

quarks, de Planck-eenheid en de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Maar eigenlijk

is Snaren gewoon een voorstelling over de liefde.’

Anna van der Plas is dramaturg 
en freelance journalist.
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