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‘De jaren tachtig hebben

een Nederlands soort

criticus voortgebracht

die zijn eigen

individualiteit

verheerlijkt boven alles

en iedereen’

theaterveld. Over de oorzaak van die crisis, of wat de crisis nu eigenlijk behelst,

verschillen ze van mening. 

Theatercritici klagen over steeds minder ruimte in dag- en weekbladen; over

hoofdredacteuren die hun oor vaker laten hangen naar de wens van uitgevers voor

meer lezers; en over de neiging kritische reflectie op voorstellingen te vervangen

door interviews, human-interestverhalen en voorbesprekingen. Het ‘opleuken’ van

het kritische debat zou ‘marktconform’ zijn, om het maar in populaire termen te

formuleren. De critici zijn het er niet altijd mee eens dat redacteuren hun stukken

inkorten, of dat kranten koppen gebruiken die niet de lading van hun kritiek dekken

maar wel de aandacht van de lezer moeten trekken. Ook Parool-criticus Pieter Bots

verwoordt deze klacht in Boekman 57, en verdedigt de theatercriticus. Ruim twintig

interviews met podiumkunstcritici, die het vakblad De Theatermaker de afgelopen

drie jaar heeft gepubliceerd, en die in september 2003 als bundel zijn verschenen,

geven blijk van professionals die hun vak en functie serieus nemen, maar geen illusie

meer hebben over de invloed die zij met hun reflectie op publiek of makers uitoe-

fenen.

Theatermakers op hun beurt richten hun kritische pijlen op het gebrek aan begrip

en analytisch vermogen dat zij bij sommige critici menen te constateren.2 Zij storen

zich aan een ontwikkeling die ook in de ogen van een aantal beschouwers van de

theaterkritiek de laatste decennia evident is geworden: de toegenomen neiging tot

uiterst subjectieve stellingname. ‘De jaren tachtig hebben een soort criticus in

Nederland voortgebracht die zijn eigen individualiteit verheerlijkt boven alles en

iedereen’, stelt critica en theaterwetenschapper Hana Bobkova in 1989. De

Nederlandse theatercritici, aldus deze kritiek, stellen hun eigen oordeel voorop en

maken analyse en beargumentering, als daar al sprake van is, volledig ondergeschikt

aan hun oordeel (Bobkova 1989, 1992 en 1998; Bohlmeier 1991).

Explosie aan theorievorming Als we er nu gemakshalve even van uitgaan dat deze

laatste constatering een grond van waarheid heeft, en we leggen deze naast de

ontwikkeling van dat andere discours, het theatertheoretische, dan valt er iets

vreemds op. Parallel aan de tendens in de Nederlandse theaterkritiek om dat

subjectieve oordeel steeds meer op de voorgrond te plaatsen, moeten we óók

constateren dat belangstelling voor theorievorming binnen de kunsten in de

twintigste eeuw alsmaar is gegroeid. Vooral binnen het theater en de

theaterwetenschap heeft zich sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw een ware

explosie aan theorievorming voorgedaan. Hermeneutische, structuralistische en

semiotische benaderingen zijn in die opmars het populairst (Schmidt en Van

Kesteren 1984). Hierin lijkt een dilemma besloten: want waar is de brug naar een

maatschappelijke toepassing van deze theatertheorieën, als deze in het geheel niet

te vinden zou zijn op die plek in het veld waar het analyseren van theater de meest

evidente functie heeft: de theaterkritiek?

Een eerste verklaring voor de oorzaak van die groei aan theorievorming is niet

Kritieken met een teveel

aan theoretisch jargon

‘vertonen een

geruststellende

monotonie van

substantieloze

substantieven en

relativistische

adjectieven’

In kritische reflectie op kunst zijn sinds de negentiende eeuw steeds duidelijker

twee discoursen te onderscheiden: dat van de kunsttheorie en dat van de kunstkri-

tiek. Dat er sprake is van een crisis in de kunstkritiek is al enkele decennia een veel-

gehoorde uitspraak. Kunstkritiek en kunsttheorie worden in die discussie vaak in één

adem genoemd (Berger 1998; Jimenez 1995; Danto 1996, 1998 e.a.). Tegenstanders

van theorie klagen over een overtheoretisering en het gebruik van ondoorzichtelijk

vakjargon van critici, die de gewone toeschouwer en lezer uit het oog hebben

verloren. Zo bracht kunsthistoricus De Vries, mede-initiatiefnemer van een

studiedag over de kunstkritiek in maart 2002, de staat van verwarring van de beel-

dendekunstkritiek maar eens polemisch onder de aandacht. Kritieken met een

teveel aan theoretisch jargon ‘vertonen […] een geruststellende monotonie van

substantieloze substantieven en relativistische adjectieven; inwisselbare noties gere-

cruteerd uit een universeel, of beter oeverloos repertoire, dat onverplichtende

combinaties oplevert in de toevallige dienst van deze of gene kunstenaar, van een of

ander kunstwerk’ (De Vries 2002). De taal die dit oplevert, aldus De Vries, verhult en

levert een schijninterpretatie. 1

De voorstanders van kunsttheoretische beschouwing bepleiten juist een gede-

gener theoretische fundering van het kritische oordeel. Zij klagen op hun beurt over

een groeiend gebrek hieraan in de praktijk van de kunstkritiek. Zo stelt Bevers, in

navolging van Howard Becker: ‘Een esthetische theorie vergemakkelijkt samenwer-

king tussen partijen in een kunstwereld omdat ze richting geeft aan de beoordeling,

de selectie en de waardering van kunstwerken waardoor ze een kunstwereld zeker-

heid en stabiliteit verschaft’ (Bevers 2000, 11). Zowel critici als makers hebben baat

bij theorieën om hun eigen werk te ondersteunen of te legitimeren. 

Een dergelijk gevoel van crisis valt ook met terugkerende regelmaat in de theater-

kritiek te bespeuren, zowel bij critici zelf, als bij theatermakers en analisten van het
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liggende disciplines, om zo wetenschappelijk grip te kunnen krijgen op wat er in de

praktijk nu allemaal aan de hand was. Antropologische, psychologische, sociologi-

sche benaderingen wisselden elkaar af of vulden elkaar aan met de verdere ontwik-

keling van theatersemiotische, alsook fenomenologische, poststructuralistische en

postdramatische benaderingen. Theaterontwikkelingen werden herbenoemd en er

werd gedifferentieerd naar genres en subgenres waarbij alle vormen van theatrale

expressie van eigen benamingen werden voorzien (performance, theatrical event et

cetera) die de lading moesten dekken. In deze pogingen richten de criteria die

gebruikt worden om onderscheid aan te brengen tussen subgenres zich voorname-

lijk op drie gebieden: op de kenmerken van de theatervoorstelling; op de esthetische

werking van de voorstelling; of op de functie die de voorstelling vervult. 

De concrete uitwerking van deze theoretische onderzoekingen leidde in enkele

gevallen zelfs tot de constatering dat er sprake was van een nieuw object van studie,

die het vestigen van een nieuwe discipline legitimeerde. Zo ontstonden er eind jaren

zeventig en begin jaren tachtig, en als eerste in de Verenigde Staten, opleidingen

voor Performance Studies en Dance Studies. Ze waren het directe gevolg van de erken-

ning dat de eigenheid van de nieuwe vormen van expressie niet meer binnen het

paradigma van bestaande theatertheorieën te vatten waren (Carlson 1996). Daarbij

moet wel worden opgemerkt dat de atmosfeer van groei en expansie binnen de

universitaire wereld in die jaren bijdroeg aan de mogelijkheid deze gebieden ook

daadwerkelijk te verzelfstandigen. Inmiddels zijn er alweer bewegingen in tegen-

overgestelde richting waar te nemen, die de te grote differentiatie in deel- en

subgebieden binnen de academia terugdraaien. Maar de oorzaak hiervan is eerder

financieel-economisch dan vakinhoudelijk gemotiveerd (Phelan en Lane 1998).

Voor de theatercritici leverden de ontwikkelingen in de theaterpraktijk identieke

problemen op. Een aantal hiervan draagt naar mijn mening bij tot de toegenomen

neiging van critici hun eigen oordeel voorop te stellen. 

Het eerste probleem is dat ook theatercritici op zoek moesten naar nieuwe

manieren van analyseren; bestaande analysemethoden bleken steeds minder bruik-

baar voor wat er op (en buiten) de podia te zien was. De diversiteit van theaterpro-

ducties werd groter en tevens nam de complexiteit van de productie toe. Daarmee

werd betekenisgeving ook voor de criticus gecompliceerder, zoals ook in Boekman 57

geconstateerd werd (Bots 2003). Het tweede probleem vormde de kwantitatieve

toename van theaterproducties. Het gevolg is dat theatercritici zich langzaamaan

steeds meer gaan toeleggen op en specialiseren in één of enkele specifieke genres.

Het derde probleem van de theaterkritiek is het altijd weer naar voren gebrachte

probleem van de beperkte ruimte. Dit is een algemeen probleem voor kunstcritici,

maar wordt versterkt in perioden waarin de kunsten belangrijke nieuwe ontwikke-

lingen laten zien. Hoewel ik met Hans Beerekamp van mening ben dat het opvoeren

van deze beperking als eeuwige schuldige voor een falende kritiek (in zijn geval de

filmkritiek) niet terecht is, blijft het een beperking. Een laatste probleem dat

bijdraagt tot de neiging van de criticus om zijn oordeel voorop te stellen, is de

veranderde functie die de kritiek vervult voor de lezer. Bij innovaties in de theater-

praktijk heeft de lezer behoefte aan een helpende hand, een criticus die hem van

relevante informatie voorziet waarmee hij als potentiële toeschouwer gebaat is.

Theater werd

uiteindelijk, in de meest

uitgeklede definitie, ‘iets

wat iemand als theater

wenst te bestempelen’

moeilijk te geven. De professionalisering van het theaterveld en de opkomst van

nieuwe beroepen als regisseur, scenograaf en professionele verslaggevers vonden

aan het einde van de negentiende eeuw ook hun weerslag in het kunstvakonderwijs.

Zo had de eerste Nederlandse toneelschool, die in Amsterdam in 1874 het licht zag,

tot doel het niveau van acteren te verhogen, alsook het beroep van acteur een

respectabeler aanzien te geven. De pogingen deze en andere scheppende beroepen

te professionaliseren, werden gevolgd door een periode waarin de reflectie op de

kunsten zich eveneens in een groeiende aandacht mocht verheugen. De institutio-

nalisering van kunstbestudering, het oprichten van academische studies, vereiste

een theoretische legitimering, conform de mores van de academische wereld. En

ook bij het vestigen van leerstoelen theaterwetenschap, enkele decennia later

gevolgd door volledige studieplannen, werd een theoretische grondslag voor de

discipline vereist.3 De constatering dat niet dramatekst maar theatervoorstelling

het object van studie werd, onderscheidde de theaterwetenschap van de letter-

kunde, en kweekte een voedingsbodem voor nieuwe theorievorming (Fischer-Lichte

1997).

Na de formele erkenning dat het bestuderen van voorstellingen in plaats van

teksten grond bood voor een eigen wetenschappelijke richting, ontwikkelde de

theaterwetenschap zich steeds meer tot een discipline die niet wars is van theorie.

‘Theorie in de zin van een aan fundamentele principes gewijde discursieve literatuur

heeft een langere geschiedenis achter de rug in het academisch onderzoek naar

theater dan in bijna iedere andere discipline in de geesteswetenschappen’, stellen

Reinelt en Roach terecht (Reinelt en Roach 1992, 4). Vaak aangespoord door experi-

menten in de theaterpraktijk stortte de theaterwetenschap zich op iedere nieuwe

ontwikkeling die een bijstelling van bestaande theoretische aannames vereiste. Met

deze instelling was in de jaren zestig het hek pas echt van de dam. Waar de behoefte

aan maatschappelijke, ideologische en politieke stellingname de productiepraktijk

op de schop nam, genereerden dezelfde behoeften een revolutie binnen de muren

van de academia. Grenzen tussen disciplines moesten worden geslecht.

Leentjebuur spelen Na de jaren zestig lijken de tendens naar steeds subjectiever

wordende critici en de uitdijende theatertheorievorming zich in gelijke tred te

ontwikkelen. Het gemeenschappelijke onderwerp van reflectie is de theaterpraktijk:

de voorstelling, de makers en de ervaring van de toeschouwer. 

In die theaterpraktijk nemen theatermakers zo’n beetje alle theatrale conventies

onder de loep. Iedere ruimte kan als theater of theatrale omgeving dienen –

fabrieken, scholen, de open vlakte. Vertrekken vanuit improvisatie en beeld wordt

net zo legitiem als de logocentrische focus op de dramatekst. Acteurs? Een

voorstelling kan ook best door honden of machines gespeeld worden. Narratieve

structuur? Handeling? Conflict? Dialoog? De theatermakers lijken iedere conventie

ter discussie te willen stellen. Theater werd uiteindelijk, in de meest uitgeklede

definitie, ‘iets wat iemand als theater wenst te bestempelen’ (Schoenmakers 1989).

Door alle theatrale conventies waarvan Aristoteles als oervader geldt ter discussie

te stellen, creëerde de theatermaker een probleem voor zowel de theatertheoreti-

sche als de kritische reflectie. Theatertheoretici begonnen naar hartelust leentje-

buur te spelen bij aanverwante, voor de hand liggende en minder voor de hand
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‘Veel literaire critici zien

het hele idee van een

methode niet zitten en

werken liever aan de

hand van vermoedens en

voorgevoelens, intuïties

en plotselinge inzichten’

tische), receptie-esthetische, sociologische en institutionele benaderingen. De

meeste van deze richtingen zijn ontwikkeld binnen een ander wetenschapsgebied,

maar door theatertheoretici verder uitgewerkt voor de analyse van theater. Door het

formuleren van de essentie van iedere benadering in een aantal vragen is een model

ontwikkeld om het werk van theatercritici te analyseren. Door middel van bestude-

ring van kritieken is bekeken of, en zo ja welke theoretische uitgangspunten ten

grondslag liggen aan de kritische reflectie. Als object zijn tien theatercritici geselec-

teerd op grond van hun invloed en belangwekkendheid voor het theaterveld tussen

1980 en 2000.

Drie veronderstellingen die empirisch worden bekeken moeten uitsluitsel geven

over de rol van theatertheorieën in het functioneren van de theaterkritiek. De

eerste: de kerngedachten van de theoretische benaderingen zoals geformuleerd

door theatertheoretici zijn terug te vinden in het werk van de onderzochte critici. 

De tweede: critici die gebruikmaken van theatertheoretische benaderingen doen dit

niet expliciet maar impliciet. En tot slot als derde: de mate waarin theatercritici

gebruikmaken van theoretische benaderingen en hun kritieken theoretisch

funderen, hangt samen met de factoren opleiding, werkervaring als criticus, en

vormen van theaterkritische reflectie waarin zij zich als criticus kunnen uiten (jour-

nalistieke, essayistische en wetenschappelijke kritiek).

Hoewel het onderzoek nog loopt, lijken de uitkomsten erop te wijzen dat,

ondanks het ogenschijnlijk ontbreken van expliciet fundamentele theorieën,

Nederlandse theatercritici wel degelijk gebruikmaken van theatertheorievorming.

Dit gebeurt, op een enkele uitzondering na, louter impliciet. Met name de theater-

critici die langere tijd werkzaam zijn en in staat zijn gesteld in een metadiscours op

het functioneren van hun eigen professie te reageren, lijken theoretische noties in

een praktische toepassing ontwikkeld te hebben. Juist onder die critici vindt het

debat over de functie van theater en theaterkritiek meer plaats dan binnen de thea-

terwetenschap. In verdere analyse blijkt dat met name fenomenologische vragen

naar wezen, aard en intentie van een productie, en het analyseren van de betekenis

van tekens de meeste overeenstemming vertonen met fenomenologische, herme-

neutische en semiotische voorstellingstheorieën. Dat deze kritische formuleringen

niet exact samenvallen met de academisch-theoretische kaders doet daar niets aan

af. Het zet wel de vraag naar de waarde van te rigide academische kaders op de

voorgrond. 

Lucia van Heteren is als wetenschappelijk 
medewerker verbonden aan de bachelor- en 
masteropleiding Kunsten, Cultuur en Media 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Bij innovaties in de

theaterpraktijk heeft de

lezer behoefte aan een

criticus die hem van

relevante informatie

voorziet waarmee hij als

potentiële toeschouwer

gebaat is

Impliciete methode Veranderingen in de theaterpraktijk vormen dus de motor

achter ontwikkelingen in theorievorming alsook in de theaterkritiek. Beide

discoursen reageren op wat er op die podia plaatsvindt. Hoe zit het nu met de

relatie tussen voorstellingstheorieën en de praktijk van de Nederlandse

theaterkritiek? Is het waar dat de reflectie die de theaterkritiek zou moeten bieden,

inmiddels is vervangen door een aaneenschakeling van losse, subjectieve meningen

van critici die steeds individueler te werk gaan? Ik ben van mening dat de situatie

minder somber is.

Eerste aanleiding van mijn huidige onderzoek waarin ik deze vragen tracht te

beantwoorden, was de constatering dat theorievorming en theaterkritiek in

Nederland zulke gescheiden domeinen lijken te zijn. Zeker in vergelijking met kunst-

disciplines als literatuur en beeldende kunst, alsook in een vergelijking tussen de

Nederlandse theaterkritiek en de kritiek in de landen om ons heen, lijkt Nederland af

te wijken. In Engeland en Duitsland, maar ook in Vlaanderen, is het evident dat deel-

nemers aan een theaterkritische discussie zowel uit de theaterwetenschap als uit de

theaterkritiek komen. Het kritische debat over theater als kunstvorm, als medium

en als fenomeen met een mogelijke maatschappelijke functie lijkt in die landen in

een meer gemeenschappelijke discussie gevoerd te worden dan in Nederland (Van

den Dries 1983; Darras en Moreels 2002).

Maar dit betekent niet dat in Nederland die kritische reflectie er niet is. Hoewel

Eagleton (1996) zich in het volgende citaat uitlaat over de literatuurkritiek, waren

zijn woorden voor mij een tweede aanleiding onderzoek te doen naar Nederlandse

theatercritici: ‘Veel literaire critici zien het hele idee van een methode niet zitten en

werken liever aan de hand van vermoedens en voorgevoelens, intuïties en plotse-

linge inzichten. Het is misschien maar goed dat deze manier van werken nog niet is

doorgedrongen in de geneeskunde of luchtvaarttechnologie; maar dan nog moet

men deze bescheiden afwijzing van een methodische aanpak niet helemaal serieus

nemen, aangezien de vermoedens en voorgevoelens die men heeft afhankelijk zijn

van een latente structuur van veronderstellingen die vaak net zo hardnekkig zijn als

die van welke structuralist dan ook. Het is opmerkelijk dat een dergelijke “intuïtieve”

kritiek, die niet op “methode” maar op “intelligente gevoeligheid” vertrouwt, niet

vaak op intuïtieve manier inzicht lijkt te krijgen in laten we zeggen de aanwezigheid

van ideologische waarden in de literatuur’ (Eagleton 1996). Uitgaande van zijn

veronderstelling dat critici wel degelijk een impliciete methode hebben of ontwik-

kelen, of zij zich hier nu van bewust zijn of niet, betreft mijn huidige onderzoek de

stand van zaken onder Nederlandse theatercritici. Maken zij gebruik van theorieën

ter ondersteuning van hun analyse en beoordeling?

Uit zes recente theaterhandboeken (en aanvullende secundaire literatuur) blijkt

dat er voor theoretische bestudering van theater in de twintigste eeuw enkele bena-

deringen domineren: de fenomenologische, hermeneutische, structuralistische,

semiotische, deconstructivistische (eventueel: poststructuralistische, of postdrama-

162

Boekman 58/59   2004 Theaterkritiek

Boekman_58_59  08-11-2004  14:34  Pagina 162



van de constructie van een andere, beangsti-

gende wereld zie je dan ineens ook voor het

eerst een extreme werkelijkheid achter abstrac-

ties als bounded rationality in de speltheorie,

waar ik me ook graag mee mag bezighouden.

Andere disciplines leveren weer andere voor-

beelden. Ik meen dus dat samenbrengen van

kunst en wetenschap tot verrijkte ervaring kan

leiden – zij het wel met nadruk op dat ‘kan’,

want humbugcombinaties komen natuurlijk ook

vaak voor…

Ik zou zelfs willen verdedigen dat vele weten-

schappelijke resultaten zelf kunstvormen zijn,

vanaf de adembenemende schoonheid van

sommige wiskundige bewijzen tot de

constructie van de radiotelescoop in Dwingeloo,

die net als Stonehenge astronomische obser-

vatie aan mysterie paart. Het kabinet-

Balkenende II heeft zojuist besloten meer geld in

deze wetenschappelijke faciliteit te steken: dat is

meteen dus ook kunstbeleid! En dan zwijg ik nog

maar van de verbazende en elegante abstracte

choreografie in uw lichaamscellen, waar eiwitten

reidansen om uw DNA-strengen te controleren

en te repareren. Leven is op zich al kunst, bewust

of onbewust. En de mooiste voorstellingen in dat

theater worden pas zichtbaar door wetenschap-

pelijk onderzoek.

Zo’n biologisch voorbeeld suggereert nog een

verdere stap. Ik voorzie zelfs goeds waar je de

wetenschap op zijn akeligst zou vermoeden, in

het koeltjes de maat nemen van het verschijnsel

kunst en kunstenaars. In de huidige onstuimige

fase van het nationale onderzoeksprogramma

Cognitiewetenschappen van NWO waren dit jaar

diverse voorbeelden te zien. Abstracte schilde-

In mijn werk kom ik met regelmaat de kunsten

tegen. Niet alleen doordat universitaire bijeen-

komsten soms worden opgeluisterd door kamer-

ensembles, multicultureel slagwerk, en zo nu en

dan een dichter of dichteres, maar ook meer

intrinsiek. Kunstwerken sluiten soms harmonieus

aan bij onderzoek en verdiepen dat op verras-

sende manieren. Een bekend voorbeeld in mijn

wereld van de logica is Douglas Hofstadters

Gödel, Escher, Bach: een tikkeltje te ambitieus,

meer dan een tikkeltje te volumineus, en niet-

temin een prachtige verbinding van ideeën,

patronen en schoonheid in wiskunde, muziek en

grafische kunst. Wiskundige diagonaalargu-

menten en de zelfreflectie van taal hebben wat

mij betreft na zo’n boek een andere culturele

lading gekregen. 

Maar ook beeldende kunst op zich vormt

moeiteloos zo’n aansluiting. Ik werk momenteel

aan nieuwe perspectieven op ruimtelijke struc-

turen via ontwerp van logische talen – maar wat

blijft verbazen, als ik sommige schilderijen of

constructies bekijk, is hoe kunstenaars moeite-

loos ‘puur op fantasie’ nieuwe mogelijkheden

van die ruimte aangeven. En als ik dan nog een

voorbeeld mag noemen uit mijn eigen ervaring,

zou ik de vele films kiezen waar studenten op

college mee komen aanzetten ter illustratie van

filosofische of logische problemen. Over The

Matrix worden wijsgerige symposia gehouden –

onder meer omdat virtual reality academische

discussies op hun kop zet. En juist bij de beste

studenten op logicacolleges ontkom ik niet aan

een confrontatie met Memento, waar de hoofd-

persoon zijn kortetermijngeheugen heeft

verloren en niettemin zinvol tracht te leven met

externe ‘feiten’ in foto’s en kattebelletjes. Los
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criticus, Huizinga Instituut,

maart 2002, 12).

2 Er zijn talloze controverses

tussen theatermakers en thea-

tercritici bekend, die soms zelfs
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