THEATER VANAF DE EERSTE BLIK
Over waarnemen, over maakprocessen, over authenticiteit
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Randy Duggan

Randy Duggan

Ik sta voor de Albert Heijn en zoek de vertrektijden van mijn trein op
mijn mobiel. In mijn ooghoek zie ik een man zitten op de bagagedrager
van mijn fiets. Hij trommelt op zijn knieën en neuriet een wijsje. Hij
verzit en zet zijn pet recht. Een tijdje kijk ik naar hem. Als hij mij ziet
kijken roept hij: ‘Hé, heet jij niet Amber?’ Ik kijk om en antwoord: ‘Nee,
ik heet geen Amber. Ik heet Sanne’. Hij herhaalt langzaam mijn naam:
‘Sanne…’ Hij geeft mij een hand. ‘Mooie naam’, zegt hij. ‘Ik ben Randy.’
Zijn tanden glimmen tevoorschijn terwijl hij dit zegt. Eén gouden
voortand zie ik. Dan laat hij mijn hand pas los. Hij pakt uit zijn gymtas
een stapeltje verfrommelde papieren, haalt er een A4’tje uit en laat dat
aan mij zien. Ik zie een foto waar hij op een heftruck zit. Met daaronder
een handtekening voor het behaalde certificaat: Trucker rijbewijs. Hij
vertelt mij dat hij geen strafblad heeft. In Rotterdam wordt er volgens
hem meer muziek gemaakt op straat. Nu zingt hij in zijn eentje op straat
of trommelt hij wat op de prullenbakken in Arnhem. “Alleen vindt de
politie dat niet zo prettig”, mompelt hij. Ondertussen zit hij nog steeds op
mijn bagagedrager. Hij zoekt een plek om muziek te maken, te zingen,
te breakdancen en te spelen, zonder dat de politie hem wegjaagt. Ik
nodig hem uit om te komen spelen. “Nee, je hebt geen opleiding nodig
om te komen spelen”, antwoord ik. Hij knikt en glimlacht. Hij heeft geen
telefoon, geen mail of Facebook en daarom krabbelt hij zijn naam
en adres op een bonnetje. Als ik hem nodig heb, hoef ik maar aan te
kloppen. Dan komt hij direct naar buiten. Na een gesprek van een
kwartier moet ik mijn trein gaan halen. We nemen afscheid. Hij spreidt
zijn lange armen en we omhelzen elkaar. Na deze omhelzing fiets ik
weg en zie ik mensen ons nakijken.

Inleiding
Voordat ik deze scriptie ging schrijven heb ik het Sociaal Artistiek profiel
gekozen voor mijn opleiding Docent Theater. Door me te verdiepen in
dit profiel kwamen er allerlei vragen boven. Deze vragen wilde ik aan
iemand voorleggen van wie ik het werk bewonder. Stef Biemans (1978)
is documentairemaker en bekend van de documentaires Metropolis
(2010) en Amor met Snor (2014) op de VPRO.
Misschien kon hij mijn vragen beantwoorden. Stef Biemans
beantwoordde mijn email:

Met deze email begon mijn interesse voor het Sociaal Artistieke theater.
Dit genre wordt Community Arts genoemd. Ik voel me thuis bij deze
theatervorm, het geeft mij richting. “Het is de taal van het theater waarin toneel, dans, muziek en media samengaan - om het verhaal
van de spelers te vertellen.”2 Samen met mensen die voor het eerst
met theater in aanraking komen en daar vaak nog niet actief aan
deelnemen. Ik maak graag theater vanuit de persoonlijke verhalen van
mijn spelers. De spelers zet ik in dit maakproces neer als de expert van
hun eigen leven. Het werken vanuit persoonlijk materiaal levert voor mij
authenticiteit op. In het theater dat ik maak spelen en presenteren de
spelers zichzelf. Ik vang en behoud de authenticiteit van de spelers.
Mijn startvraag voor deze scriptie is: Hoe beïnvloedt de blik en
houding van de theatermaker de authenticiteit van een speler in een
maakproces?
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Ik definieer de blik als: een open, geïnteresseerde en nieuwsgierige blik
op de ander, waarin je de ander tegemoet treedt om contact te maken
vanuit je verwondering.
De blik kun je inzetten in een proces. Ik vind het een voorwaarde voor
theater maken om oog te hebben voor de spelers waarmee je werkt.
Ik pleit ervoor dat theatermakers hun eigen blik onder de loep nemen.
Daardoor kun je zien wat je ziet en erachter komen waarom je maakt
wat je maakt.
Ik definieer het maakproces als: een theatraal maakproces dat begint
bij het eerste contact tussen de theatermaker en een speler. Dit proces
kan plaatsvinden tussen minimaal twee mensen.
Vanaf het moment dat de theatermaker vanuit zijn eerste blik op de
ander contact maakt is het maakproces begonnen. De authenticiteit
van de speler is dan al aanwezig. Het proces begint niet pas bij de
eerste repetitie, maar bij de eerste blik op de ander. Daarbij streef ik
naar een werkwijze waarin ontwikkelen en uitvoeren in het proces met
elkaar verbonden zijn. Deze werkwijze is van toepassing in alle vormen
van theater maken.
De authenticiteit definieer ik als: de onveranderbare pure eigenheid
van een speler, verhaal en situatie/setting. In het maakproces naar een
toonmoment kun je streven naar authenticiteit en/of naar authentieke
momenten. Volledige authenticiteit is volgens mij nooit te bereiken. Het
draait om het streven van de theatermaker naar deze authenticiteit.
De authenticiteit zit in de spelers waarmee je werkt, de verhalen die
zij overdragen en de situatie en setting waarin zij zich bevinden. Door
de inzet van theatrale middelen kun je de authenticiteit van een speler
vangen en behouden.
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Wat gebeurt er bij mij?

Wat gebeurt er bij mij?

“Een gesprek, of echt contact zoals jij het noemt, vind ik
interessanter. Daarin probeer ik de hoogste vorm van
authenticiteit te bereiken. Hoe echter het is, hoe beter, vind ik.
Ik vraag mensen niet te acteren, vraag ze niet om ergens te
gaan zitten waar ze niet zouden gaan zitten, of een loopje van
hun deur naar hun auto te doen…dat maakt ze acteurs van
hun eigen verhaal en dat vind ik ongemakkelijk. Iemand filmen
is een onnatuurlijke bezigheid, dus helemaal echt is het nooit.
Maar soms komt het dichtbij en soms zou je het bijna echter
dan ‘het echt’ kunnen noemen, omdat mensen voor een
camera opeens dingen vertellen die ze zonder camera niet
met je zouden delen.”1

Om deze vraag te beantwoorden definieer ik eerst een aantal
begrippen en geef ik aan hoe ik deze begrippen inzet in deze scriptie.
Deze definities gebruik ik tijdelijk voor dit onderzoek en niet voor
de lange termijn. Naar mijn mening kan de definitie van een begrip
veranderen aan de hand van hoe je het wilt gebruiken voor een
onderzoek.

De speler beschrijf ik in dit onderzoek als: Een niet-professionele
acteur. Een amateurspeler of speler die niet of nauwelijks spelervaring
heeft. Het zijn spelers die niet perse de ambitie hebben om te spelen en
leren.

Wat gebeurt er bij mij?

Ik voel me verbonden met documentaires van Pieter Kramer (1952):
Slaapkamers (2014) en Tent en Seks (2014) van Sunny Bergman
(1972). In deze documentaires zie ik authenticiteit. Het eindproduct dat
ik op de televisie zie, komt dichtbij de authenticiteit die ik wil bereiken
in het theater. In deze documentaires zijn veel overeenkomsten tussen
de theatrale en documentaire principes. Dit zijn voorbeelden die ik zal
analyseren in deze scriptie. Ik wil inzicht geven in de blik en houding
van deze documentairemakers en hoe zij tijdens hun maakproces de
authenticiteit van de mensen waarmee ze werken beïnvloeden. De
authenticiteit in deze documentaires wordt bereikt door wie er te zien
zijn, wat er verteld wordt en wat de situatie en setting is. Voor het lezen
van mijn scriptie kan ik je aanraden een aflevering te bekijken van deze
twee documentaires op NPO Gemist. De link zie je in de bronnenlijst.
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Gedachte
Theater vanaf de eerste blik.
Theater op het eerste gezicht.
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.
Werp een blik op deze scriptie, zonder blikken of blozen.
En neem vervolgens je eigen blik onder de loep.
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DEEL ÉÉN
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Leren zien
Voordat ik ga vertellen over mijn blik op Randy Duggan, die ik aantrof
op mijn bagagedrager bij Albert Heijn, ga ik terug naar het begin.
Ik ga terug naar momenten die laten zien hoe mijn blik zich heeft
ontwikkeld. Ik ben nu 21 jaar oud, mijn blik is ergens ontstaan en
heeft zich gevormd in de loop der jaren. Hoe heeft mijn blik zich dan
gevormd? Mijn blik is van belang voor mij als theatermaker, het is een
instrument. Een groot onderdeel van theater maken bestaat voor mij uit
waarnemen.

Stel je voor…
Stel je voor dat iemand die zijn hele leven blind is op miraculeuze wijze
weer kan zien. En stel je nu eens voor dat wij deze persoon, als hij voor
het eerst weer kan zien, vragen: “Wat zie je?” Deze persoon zal dat dan
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Neem je blik onder de loep

In dit deel beschrijf ik vanuit verschillende perspectieven de blik. Ik
kwam erachter dat veel mensen daarover hebben geschreven en
gesproken. Er zijn mensen die, net als ik, vanuit hun vak bezig zijn met
de blik. Ik beschrijf de blik vanuit verschillende benaderingen: een
cultuurwetenschappelijke, filosofische, wetenschappelijke, kunstkritische, psychologische, kunsthistorische, beeldende en theatrale
benadering. Al deze benaderingen komen voort uit citaten van
verschillende mensen. Deze mensen schreven over het waarnemen
vanuit hun achtergrond, werk en vakmanschap. Al deze mensen
hebben een eigen perspectief en onderzochten de blik met een ander
belang. Maar al deze mensen hebben ook een bewustzijn over onze
blik waarin ik mijzelf herken. Ik vertel in het eerste deel meer over de
blik bekeken door de ogen van de ander, hoe mijn blik gevormd is en
hoe de blik van de maker kan zijn. Ik begin bij het beschrijven van de
blik, omdat dit het eerste moment is waarop voor mij het theater begint.
Als mijn blik op iemand valt, verbind ik mij vervolgens met diegene.
Op dat moment is alles er al. Het in contact treden met deze mensen
is voor mij een groot onderdeel van het theater dat ik maak. Het
maakproces is dan al begonnen. Het proces waar ik over schrijf is een
proces van iemand ontmoeten tot het toonmoment/een voorstelling. Ik
ga terug naar het moment waarop ik mijn ogen open deed. Hoe is het
als je voor het eerst de wereld ziet?

niet weten, omdat hij nog nooit van de visuele chaos een orde heeft
kunnen maken. Hij zal chaos zien. We vragen ons af waarom hij ons
gezicht niet ziet, “hij kan toch zien?!” We zouden waarschijnlijk tegen
hem zeggen: “Zie je mijn gezicht niet, ik sta voor je?!” Deze persoon zal
‘nee’ knikken. Als wij zijn handen op ons gezicht zouden leggen, dan
zou hij, door ons gezicht te voelen, een begin krijgen van orde in deze
visuele chaos. Zijn tast zal hem op weg helpen om de ervaring van zien
te geven. Hij zal ons gezicht kunnen plaatsen in de chaos.3

Neem je blik onder de loep

Neem je blik onder de loep

Er is een moment geweest dat ik voor het eerst de wereld zag. Er is mij
verteld over een lente zonnetje in het ochtendgloren dat door het raam
op mijn moeders blote bolle buik scheen. Een kopje koffie stond op
haar buik. Op 12 juni 1994, om 9:30, in een slaapkamer in Arnhem Zuid,
opende ik mijn ogen en zag ik, Sanne Veronique Arbouw, voor het eerst
de wereld. Dat was mijn begin. Vanaf dat moment is mijn blik nooit meer
zo zuiver geweest.

chaos is. Je leert de chaos te plaatsen en het visuele veld te ordenen.
Alle zintuigen moeten meedoen om te leren zien. Door te voelen met
onze handen kunnen we op de tast waarnemen. We construeren
zelf een beeld in ons brein. Door dit ordenen veronderstellen we hoe
de werkelijkheid is. Deze werkelijkheid die je ziet is subjectief en een
selectie van het geheel.5 Niemand ziet hetzelfde.
Dus als je voor het eerst kan zien, zie je een waas. Je leert zien en je
zintuigen helpen daarbij. Niemand ziet daarom ook hetzelfde. Wat
je ziet is subjectief, want je ziet nooit alles, maar een selectie van het
geheel.

‘Hoe we de werkelijkheid zien is hoe we hebben geleerd te zien’,
volgens dr. Chiel Kattenbelt.4 Kattenbelt is de universitair hoofddocent
van Media en Cultuurwetenschappen op de Universiteit van Utrecht
en senior onderzoeker voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek. De
werkelijkheid kunnen we nooit in zijn geheel en objectief zien. Van
jongs af aan leer je te zien. We weten nu dat er in het begin een visuele
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Doelbewust waarnemen
Van jongs af aan heb ik geleerd te zien. Ik ben 21 lentes jong en mijn
visuele chaos heb ik geleerd te plaatsen en ordenen. Dit deed ik niet
bewust. Het ontwikkelen van je blik gaat vanzelf en daar heb je weinig
tot geen invloed op. De tijd en onze omgeving beïnvloeden onze blik. Je
blik zal zich blijven vormen tot het moment waarop je voorgoed je ogen
sluit. Het enige wat je kan doen is er bij stil staan en er bewust van zijn.
Mijn familie en ik zijn zelden schuchter in contact met de ander. Aan
de keukentafel spraken wij, mijn ouders, mijn broer en ik, toen ik jong
was al over intimiteit, verlangens van onszelf in relatie tot de ander. Dit
deden wij altijd al luchtig en zonder gêne. Preutsheid heb ik daardoor
nooit gekend. Door deze opvoeding sta ik dagelijks open voor de
mensen die ik tegenkom.

Als ik heel bewust over straat loop om alle gezichten te onthouden ligt
mijn focus op de gezichten. Als mijn doel zou zijn de straatnamen te
onthouden ligt mijn focus op de straatnaamborden. Mijn focus kan ook
op geluid zijn gericht. Als mijn doel is om gesprekken op te vangen op
straat zal mijn focus naar de mensen toe gaan, maar ook in gehoor
zal mijn focus op het stemgeluid liggen. Deze intentie verschilt ook per
jaar, maand, week, dag, uur en zelfs per minuut. Op elke leeftijd heb je
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Herinnering
Ik heb 3 maanden fulltime bij Streetwise gewerkt; deur aan deur
verkoop van abonnementen. Door dit bijbaantje kwam ik in veel huizen
terecht. Bij mensen thuis dronk ik thee, kreeg ik fotoboeken te zien
en kreeg ik per dag 50 korte verhalen te horen. Mensen vertelden
verhalen in de deuropening of ze namen mij mee naar binnen en ik
kwam terecht in hun privé setting.
Intersubjectiviteit
Tussen twee mensen speelt intersubjectiviteit een belangrijke rol. Het
is onmogelijk om volledig objectief te zijn in een contact tussen twee
mensen. Bij beweringen die betrekking hebben op verhoudingen
tussen mensen heb je het niet perse over waar of onwaar, maar over
juist of niet juist. We vragen ons af of het sociale handelen juist of
onjuist is. Welke normen, waarden en gedragingen beschouwen we
als juist of onjuist? Hier zijn onze betreffende relaties op gebaseerd.
Deze intersubjectiviteit speelt een belangrijke rol bij het proces
van waarnemen en contact maken.9 Hoe ik mij als theatermaker
verhoud tot de mensen waarmee ik contact maak is gebaseerd op
normen, waarden en gedrag. In contact met de ander ontstaat altijd
intersubjectiviteit. Het contact dat ontstaat is niet voor niets, maar een
onderdeel van het proces dat je met de ander aangaat.
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Je blik per minuut

Je blik per minuut

Intentionaliteit
‘Niets heeft een betekenis op zichzelf’, stelt Kattenbelt.6 Het is
afhankelijk van hoe we ons daartoe verhouden. Hoe we ons verhouden
is altijd doelbewust. Er is een betrokkenheid tot wat we waarnemen
en daardoor wordt het doelbewust, ook wel intentionaliteit genoemd.
Hoe we de werkelijkheid ervaren, begrijpen en ordenen is voor een
belangrijk deel ingegeven door normen, waarden, structuren en
ideeën. We nemen de dingen waar vanuit een bepaalde instelling en er
wordt onbewust bepaald wat de geldigheid is van deze waarneming.
Wat we waarnemen is op het moment dat we het waarnemen geldig
door onze betrokkenheid.7 Maar een aantal jaren later is dat wat
we toen van belang achtten en met volle betrokkenheid en precisie
waarnamen, niet meer relevant. Wat je toen zag valt je nu niet meer op
en andersom. Deze dingen zijn geldig voor een bepaalde tijd, het ligt
aan de intentie waar vanuit je waarneemt.

een andere intentie van waarnemen. ‘We nemen dingen waar’, zoals
Kattenbelt vertelt, ‘vanuit een bepaalde instelling en intentie’.8 Bij mijn
eerste blik op de ander is voor mij het proces begonnen. Aan alles
wat ik op dat moment waarneem geef ik betekenis, omdat het in een
later stadium van het proces van pas kan komen. Doordat ik betekenis
geef, kan het materiaal zijn voor het proces. Na de voorstelling zullen
de dingen die ik heb gezien bij de eerste ontmoeting niet meer zoveel
waarde hebben, omdat ik er al een voorstelling van gemaakt heb.
Vanaf de eerste ontmoeting tot de voorstelling was het een waarheid,
een intentie die voor iedereen voortdurend in verandering is.

Je blik blijft in ontwikkeling
Kortom, je waarneming is doelbewust door je betrokkenheid. Je hebt
een bepaalde instelling en intentie. Per doel verschilt het wat je ziet
en welke betekenis je daaraan geeft. De verhouding tussen jezelf en
de ander maakt dat je subjectief waarneemt. De verhouding tot de
ander is nooit waar of onwaar. Waar het om gaat is of je handelen in
betrekking tot de ander juist of onjuist is.

Mijn blik is geworden tot wat die nu is door meerdere omstandigheden.
Zowel door opvoeding, genen, karakter, kennis, cultuur, ervaring en
ideeën, als door normen en waarden, ben ik nu niet meer in staat
volledig objectief de wereld te bekijken. Ik zie alles op zijn Sanne’s. Ik zie
niet álles, ik zie wat mijn blik ziet en zo geef ik betekenis aan de dingen
die tot mij komen. Deze blik is en blijft in ontwikkeling. Bij wijze van
spreken is mijn blik dertig procent ontwikkeld en zo zal ik blijven door
ontwikkelen. Een blik is nooit op één moment perfect of klaar. Het zal
altijd in verandering en beweging zijn en daarbij is de tijd je vriend.
Bij het voorbeeld van de man die op miraculeuze wijze voor het eerst
weer kon zien, was zijn hele lichaam betrokken bij het waarnemen. Bij
mij is in mijn waarneming een betrokkenheid van mijn hele lichaam
van belang, om te kunnen zien wat er ontstaat in een contact, zowel in
de dagelijkse werkelijkheid als op de vloer. Het waarnemen zelf is een
ervaring op zich en daarmee ook een wezenlijk onderdeel van een

20

21

Je blik herleiden

Je blik per minuut

Nieuwsgierig zijn naar de ander in relatie tot mijzelf is een eigenschap
die zich in mijn theaterpraktijk versterkt en wordt aangewakkerd. Ik
ontdekte dat mijn oma Riet, 89 jaar, een zelfde nieuwsgierigheid heeft
naar de ander. Mijn Oma is een rasechte Westlander, geboren en
getogen in Wateringen, de oudste tuindersdochter in een gezin van
elf kinderen. Ze kent iedereen uit het dorp en weet dan ook over ieder
die voorbij loopt in haar straat een verhaal te vertellen. Ik herinner mij
een moment dat we in de auto zaten naar het strand. Mijn moeder
reed, mijn oma zat naast haar en ik zat achterin. Oma keek uit het raam.
Onderweg riep mijn oma continue: “Kijk die man daar toch zitten, ah
gossie”, “Aah, kijk daar die vrouw lopen, jemig!” en “Kijk daar al die
mensen, nou nou!” Over iedereen die ze onderweg zag vanuit de auto
gaf ze haar mening. Toen we uit de auto stapten en naar een restaurant
liepen aan het strand, sprak mijn oma onderweg drie onbekende
mensen aan. Ze sprak ze aan op wat ze bij hen zag gebeuren en
maakte daarover een babbeltje. Zo kwebbelde ze onderweg met en
over iedereen die we tegenkwamen. Ik kwam erachter dat ik deze blik
en nieuwsgierigheid naar de ander van mijn oma heb meegekregen.
Dit is een voorbeeld van hoe je je eigen blik kunt herleiden. Door terug
te gaan naar je eigen opvoeding, familie, voorouders, cultuur en komaf.

Kijken is een keuze
maakproces. We ervaren hoe de situatie is en hoe mensen zich tot de
situatie verhouden. Het voortdurend herdefiniëren en vaststellen van
het samen handelen van mensen zijn situaties die de theatermaker
ervaarbaar en waarneembaar kan maken. Deze ervaringswereld aan
de ander tonen is een belangrijk element van het theater.

Je blik herleiden

Moment
Herman van Eyk, Hillegersberg 165, Katendrecht, Rotterdam. “Zijn deur
staat altijd open”, zeiden ze mij. Ik zet mijn fiets op slot voor nummer
165 en zie geen voordeurbel. Ik klop aan op de deur en hoor een
mannenstem roepen: “De deur staat open!” Zijn deur stond inderdaad
áltijd op een kier. Ik stoot mijn hoofd tegen het plafond in zijn huis als ik
naar binnen stap. Ik tref een oudere man aan, zittend in een lederen
fauteuil. Hij kijkt naar biljarten op zijn tv en drinkt sterke drank. Het ruikt
er naar sigaren. “Wil je mangosap?”, mompelt hij. Ik schud hem de
hand en knik. Ik zie een scheefgeslagen neus en ingevallen ogen. “Ga
zitten”, zegt hij. Zodra ik zit begint hij te vertellen. Hij vertelt dat hij op zijn
typemachine een boek aan het schrijven is over 100 jaar Katendrecht.
Hij houdt pas op met vertellen op het moment dat ik de deur uit loop. Na
vier glazen mangosap vertrek ik. Ik laat de deur op een kier staan en
haal mijn fiets van het kettingslot.
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“Wij zien slechts datgene waarnaar wij kijken. Kijken is het
doen van een keuze. Als gevolg van deze keuze komt dat
wat wij zien, binnen ons bereik - ofschoon niet noodzakelijk
binnen handbereik. Als men iets aanraakt, bepaalt men zijn
plaats in relatie tot wat men aanraakt. Sluit uw ogen, ga de
kamer rond en merk hoe de tastzin lijkt op een statische,
beperkte vorm van zien. Wij kijken nooit alleen maar naar
een ding, wij kijken altijd naar de relatie tussen de dingen en
onszelf. Onze blik is steeds actief, steeds in beweging, houdt
voortdurend de dingen in een cirkel rondom ons vast, en
bepaalt daardoor wat voor ons op dat moment aanwezig is.”10
We kunnen dus plaats bepalen door iets of iemand aan te raken.
Deze tastzin is een beperkte vorm van zien, omdat we ook de
verbanden moeten leggen tussen wat we zien. Deze verbanden
leggen we met ons brein. Met onze actieve blik maken we keuzes in
wat onze aandacht krijgt. Als we deze keuze hebben gemaakt is er
een mogelijkheid om te reageren op wat we zien en dan is er een
moment van interactie mogelijk. Ik maak keuzes in wie ik zie op straat.
Dit gaat razendsnel en daar ben ik me niet altijd van bewust. Ik kijk
naar anderen in relatie tot mijzelf. Op een zintuiglijke manier tast ik de
relatie tussen mijzelf en de ander af. Ik merk dat als ik contact maak
(met de ander), vaak ook een kort moment van fysiek contact zoek. Dit
fysieke contact bestaat uit een hand schudden, een schouderklopje
geven, of zoals bij Randy Duggan, een hand geven bij het begin
van de ontmoeting en een knuffel bij het afscheid. De mensen die ik
aanspreek, spreek ik aan op iets waarmee ik ze bezig zie in het nu, net
zoals mijn oma doet. Dat is een aanspreekpunt voor mij. Ik spreek hen
aan door te reageren op wat ze op dat moment doen, of waar ze op dat
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Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

Samenvattend betekent het dat je blik altijd in ontwikkeling blijft. Waar je
blik naar uitgaat kun je herleiden door het verleden. Waarnemen is een
ervaring met je lichaam en daardoor onderdeel van een maakproces.
Voortdurend ben je als theatermaker bezig met hoe je je verhoudt tot je
spelers en dit blijft in beweging. Deze verhouding tot elkaar is materiaal
om daar vanuit te maken.

De ervaring van waarnemen met ons lichaam komt overeen met de
zintuiglijkheid van de blik. John Berger (1926) is o.a. kunstcriticus,
modernistisch schrijver en sociologisch denker. Hij schreef zeven
essays over manieren van zien in het boek Anders Zien (1974). Berger
beschrijft in zijn boek over de betrokkenheid van de mens tot waar ze
naar kijken en de keuzes die ze dan maken in relatie tot zichzelf.

moment zijn. Deze nieuwsgierigheid is iets wat ik als mens dagelijks
ervaar, maar in mijn vak als theatermaker wordt dit aangewakkerd. Ik
wil hen aan me binden. Letterlijk wil ik mij aan hen verbinden door ze
bij de hand te nemen en met ze in een proces aan het werk te gaan.
Dit doet iets af aan de authenticiteit van hen. Later in deze scriptie
ga ik verder in op de houding van de maker ten opzichte van de
authenticiteit.

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

Zintuigelijk contact
Zintuiglijk verbind ik mij met de mensen die mijn nieuwsgierigheid
wekken. Ik wil ze zien, maar ook horen. Ik wil hun sfeer proeven en
ruiken. Ik ben tijdens mijn stage bij het Rotterdams Wijktheater aan
het werk geweest in de 50+ flat ‘Maaszicht’ op Katendrecht. De geur
die daar in de gemeenschappelijke ruimte hangt is heel specifiek voor
de mensen waarmee ik heb gewerkt. Het ruikt er naar lauwe koffie,
mierzoete koek, Eau de Cologne, muffe kleding, dode kamerplanten en
vergeeld tapijt. Ik heb veel handen geschud. Ik voelde warme, zachte,
verzorgende handen, trillende, koude, onzekere handen en doorleefde
handen, vol littekens van een zeeman. Ik heb handen geschud met
juwelen en gelakte, geknipte nagels. In de manier van mij begroeten bij
een ontmoeting met de vrouwen uit deze 50+ flat voelde ik dat ze goed
zijn in verzorgen. Ze klopten op mijn rug. Ze pakten mijn schouders
stevig vast en gaven mij een stevige aai over mijn bol. Ze streken mijn
jas glad en haalden een haar uit mijn gezicht.
Deze voorbeelden geef ik om duidelijk te maken hoe zintuiglijk een
contact met een ander kan zijn. Dit contact is een onderdeel van
het maakproces geweest dat ik daar heb doorlopen. Het zintuiglijk
contact was een bouwsteen in het proces. We hebben geoefend en
gepresenteerd in dezelfde gemeenschappelijke ruimte. Dit was een
intieme, veilige en herkenbare setting voor hen.
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Gedicht
Jij hebt de dingen niet nodig
Om te kunnen zien
De dingen hebben jou nodig
Om gezien te worden
Uit: K. Schippers, Een leeuwerik boven een weiland. Amsterdam,
Querido, 1980.
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Waarnemen is een proces
Kijken
Bekijken
Zien
Begluren
Staren
Observeren
Bespeuren
Beloeren

Waarnemen
Overkomen
Kennen
Aanschouwen
Gadeslaan
Registreren
Toezien
Bestuderen

Opmerken
Opnemen
Turen
Spotten
Bemerken
Signaleren
Gewaarworden
Toeschouwen

“Voor wie kan zien is kijken vanzelfsprekend. Als je kijkt let je er niet op
hoe je kijkt. Het lijkt ook bijna niet mogelijk om je eigen kijken aan het
werk te zien.”12 Kijken is vanzelfsprekend geworden en daarom is het
tijd om te letten op hoe je kijkt. In mijn onderzoek naar de blik is Turrell
een mooi voorbeeld over hoe je de waarneming kunt benaderen.
Zijn uiteindelijke werk is niet vergelijkbaar met het theater waar ik
over spreek, maar zijn intentie en grondhouding, die in zijn citaten in
Kijkduin naar voren komen, spreken mij aan. “Het is niet alleen de taak
van de wetenschap om zich in de waarneming te verdiepen. Ook de
kunstenaar behoort zich vragen te stellen over hoe de werkelijkheid
wordt gevormd.”13 Je eigen waarneming verdiepen is een essentiële
taak van de theatermaker en onderdeel van het maakproces.
Verdiepen begint met vragen stellen.
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In dit citaat wordt de nuance aangegeven tussen de verschillende
begrippen. Doordat we kijken naar de ander leer je de ander ook
kennen. Dus door onze waarneming kun je al een speler leren kennen.
Ik vind het mooi dat Willems in dit citaat concludeert dat er in feite vele
vormen van kennis en ervaring verwikkeld zijn in het zien. Maar ook de
nuance aanduidt dat zien en kennen volledig samenvallen.
Het zien en kennen is een proces. En daarmee is je blik een onderdeel
van het maakproces en ben je vanaf je eerste blik op de ander
begonnen. Vanaf dan leer je de ander al kennen door middel van je blik.
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Hoe kijk jij?

Hoe kijk jij?

“Alweer: waarnemen kun je leren, het is een cultureel fenomeen. En
wat je geleerd hebt, verandert je waarneming voorgoed.”11 Dit citaat
komt van James Turell. Gerrit Willems, kunsthistoricus, schreef in 1996
het boek Kijkduin over het werk van James Turrell ter gelegenheid
van de opening van zijn landschapskunstwerk ‘het Hemels gewelf’
in de duinen bij Kijkduin. In zijn kunstwerk creëerde Turrell een krater
in de duinen waar het publiek naar de hemel kan kijken. Turrell
(1943) is een Amerikaanse kunstenaar en heeft oorspronkelijk
waarnemingspsychologie gestudeerd. In veel van zijn werken gaat het
om de complexiteit van de waarneming van het licht. Turrell creëert
omstandigheden in een setting waarin hij zijn publiek bewust maakt
van hun eigen waarneming. Hij doet ingrepen in de situatie van de
kijker. Maar hij doet geen ingrepen in de hemel waarnaar ze kijken in
deze installatie.

“Zien en kennen worden als begrippen gewoonlijk van elkaar
gescheiden. Zien wordt beschouwd als een gedachteloze
activiteit, die zich beperkt tot de ogen. De ogen zijn gevoelig
voor de visuele prikkels van de buitenwereld en registreren
die wereld in beelden. Kennen daarentegen behoort tot
het domein van het denken. In het denken worden de ruwe
gegevens van de waarneming, die langs de zintuigen tot
ons doordringen, geordend en van betekenis voorzien.
Gedachten zijn niet gebonden aan een zintuig, maar kunnen
uitsluitend in taal worden uitgedrukt. Kennis is een wereld
in woorden. In onderzoeken is gebleken dat zien meer is
dan de passieve registratie van visuele prikkels. Het is niet
zo dat wij eerst zien en vervolgens het geziene verwerken.
Kijken is een vorm van kennen. In het zien wordt de zichtbare
wereld geconstrueerd tot een betekenisvolle wereld van
vormen, kleuren en bewegingen. Deze actieve constructie
veronderstelt, behalve de ogenblikkelijke organisatie van
wat er op het netvlies valt, over het algemeen ook kennis en
ervaring die zijn opgedaan door eerdere waarnemingen.
Ervaringen die zich niet beperken tot het zien, maar die ook
andere zintuiglijke waarnemingen kunnen omvatten. In
feite zijn er vele vormen van kennis en ervaring verwikkeld
in het zien. Dat wil niet zeggen dat zien en kennen volledig
samenvallen. Het betekent wel dat de zintuiglijke waarneming
een mentaal proces is, ook al is het zonder woorden.”14

Kijken is creatie
“Er wordt getracht door kunstenaars een onschuldig oog te
hebben om zonder vooroordeel de wereld te bekijken. Een
vrije blik zonder bestaande betekenissen en conventionele
zienswijzen om zuiver te kunnen kijken naar het beeld.
Alleen dit bleek onmogelijk om alleen oog te hebben voor
de wereld alsof men die voor het eerst zag. De waarneming
organiseert onmiddellijk de visuele prikkels door aangeboren
en aangeleerde kennis. ‘Het onschuldige oog is een mythe’,
schreef de kunsthistoricus Sir Ernst Gombrich dan ook
resoluut.”15

“Dat dit een realiteit is die we met ons waarnemingssysteem
zelf construeren, doet aan de werkelijkheid van die
waarneming niets af. De wereld is niet een al van te voren
gestructureerd gegeven, wij construeren die wereld in onze
waarneming. Je construeert de wereld om je heen, maar je
weet niet dat je het doet.”16
Er ontbreekt af en toe een bewustzijn bij mensen van waaruit ze
weten dat de wereld om hen heen geconstrueerd is. Het hangt altijd
af van wie er kijkt en onder welke omstandigheden er wordt gekeken.
Waarnemen vereist een concentratie en elke omstandigheid kan
er voor zorgen dat je waarneming wordt beïnvloed. De dagelijkse
gedachtes en gebeurtenissen die de dag laten verstrijken hebben
invloed op ons kijken. Ieder heeft zijn eigen blik. Het werk van Turrell
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“Tot op zekere hoogte kijken we naar de werkelijkheid die we zelf
creëren, net zoals wetenschappers de subatomaire deeltjes ontdekken
waarnaar zij op zoek zijn. Het kijken staat bijna gelijk aan creatie.”18
Als kijken bijna gelijk staat aan creatie volgens Turell geldt dit zowel
voor de theatermaker als voor het publiek dat uiteindelijk een
voorstelling ziet. De toeschouwers zijn degenen die zich wel of niet
identificeren met de mensen die ze zien in een voorstelling. Ik doe
ingrepen in de situatie waarnaar het publiek kijkt en in de situatie van
het publiek.
Dus de blik van het publiek probeer ik te richten en sturen door dat
wat het ziet: de mensen die spelen, de verhalen die zij vertellen en de
setting waarin dit alles plaats vindt. De toeschouwers identificeren
zich vanuit hun eigen blik met dat wat ze zien. Zij creëren hun eigen
werkelijkheid.
Moment
Ik zit in de trein vanaf Antwerpen naar Arnhem. Ik zie een man van rond
de 65 jaar in een versleten leren jack de trein binnen schuifelen. Onder
zijn capuchon schuilt een doorleefd gezicht en een glinstering van een
oorbel. Ik zeg hem gedag. Hij glimlacht. Tijdens deze treinrit blijft hij mij
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Heb jij een onschuldig oog?

Heb jij een onschuldig oog?

In je blik op de ander is het niet altijd nodig om volledig objectief te zijn.
Ik denk dat je de subjectiviteit moet kunnen omarmen op bepaalde
momenten. Subjectiviteit zorgt ervoor dat je je persoonlijk kunt
verbinden met wie je ziet. Dan is het pas mogelijk betekenis te geven
aan het contact dat je maakt. Een onschuldig oog wil je om niet direct
te oordelen en interpreteren wanneer je iets ziet. De poging om een
open, geïnteresseerde en nieuwsgierige blik op de ander te hebben
zorgt ervoor dat je de ander tegemoet kunt treden om contact te maken
vanuit je verwondering. Deze verwondering is voor iedereen anders en
dus subjectief.

bestaat uit het zien van de subjectieve visuele ervaring van de
waarnemer. “Mijn werk gaat meer over jouw zien dan over mijn
zien, ook al is het een resultaat van mijn zien”, aldus Turrell.17 Met
een groot deel van de opvatting van Turrell ben ik het eens. Zowel
hij als ik zijn bewust bezig met de blik. Hij heeft een noodzaak om de
toeschouwers te laten zien wat hij ziet. In het eindresultaat zijn wij
verschillend. Zijn uiteindelijke werk verschilt met het theater dat ik in
deze scriptie onderzoek. Turrell creëert een setting voor zijn publiek.
Kijkduin is een landschapskunstwerk, dat je zou kunnen benoemen
als ervaringstheater voor het publiek. Aan dat wat het publiek te zien
krijgt doet hij niets, maar hij geeft het publiek een setting om bewuster
te waarnemen. Ik creëer een setting voor zowel het publiek als voor de
spelers tijdens een voorstelling. Bij mij is de blik een groot onderdeel,
vooral voor de theatermaker om authenticiteit te kunnen bereiken.

The Gaze
glimlachend aankijken. Met zijn blik volgt hij al mijn bewegingen. Ik gluur
via het raam naar deze man die naar mij kijkt. Als ik uitstap en naar hem
wuif, blaast hij mij een handkus toe. Mijn wangen kleuren rood.

Perceptie
Er zijn verschillende definities van het begrip ‘waarneming’ te vinden:
“Bewust en met aandacht met de zintuigen in zich opnemen
(iets zwakker dan gadeslaan); constateren, gewaarworden,
bemerken: waarnemen is een voor waar houden van
hetgeen men gewaar wordt.”22
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Voel je voyeur

Heb jij een onschuldig oog?

De belevingswereld van zien en gezien worden is een spel. Een spel
waarin de media een grote rol speelt, waaronder ook camera’s. In
onze cultuur is het normaal om elkaar overal te kunnen zien. Is het niet
in het echt, dan is het wel online. Tijdens mijn onderzoek ben ik het
begrip ‘The Gaze’ tegengekomen: “The Gaze: to look steadily intently,
and with fixed attention.”19 Het is een concept dat gebruikt wordt voor
het analyseren van de visuele cultuur. Deze visuele cultuur houdt zich
bezig met hoe een publiek de gepresenteerde mensen bekijkt. The
Gaze is de relatie tussen de observeerder en de geobserveerde. Bij
The Gaze ligt de nadruk op degene die kijkt en op degene die bewust is
dat er gekeken wordt.20
“Onze Gaze is zowel narcistisch, voyeuristisch als fetisjistisch.”21 De
blik is voyeuristisch omdat het ‘zien’ betekent. Het woord voyeur is
afkomstig van het Franse werkwoord ‘voir’, dat ‘zien’ betekent. Dit
zien houdt in dat we kijken terwijl we zelf niet gezien worden. De blik
is ook narcistisch, omdat dit wordt gekenmerkt door een obsessief
gedrag met onze eigen persoonlijkheid. Er is een verlangen om ons
te identificeren met wat we zien. De blik is in vele woorden te vangen
en te variëren. Niet altijd zal ieders blik narcistisch en voyeuristisch
zijn, maar The Gaze heeft daar wel aspecten van. The Gaze is dus
algemener, passiever en draait om het spel van bekijken en bekeken
worden. Dit is een verschil met de waarneming die ik onderzoek. De
waarneming die ik inzet heeft als doel contact maken met de ander. Bij
het begrip ‘waarnemen’ is interpreteren een onderdeel van de definitie.
Het gaat over de persoon achter de eerste blik en niet over het bekijken
zelf. Als ik Randy bij de Albert Heijn zie staan zie ik iemand die anders is
dan ik. Ik zie een persoon die iets heeft wat ik niet heb, of iets heeft waar
ik mezelf in herken. Vanuit mijn nieuwsgierigheid en verwondering
denk ik ‘Hè, wie is dat?’.

“Waarneming, ook wel perceptie genoemd, is het proces
van het verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en
ordenen van zintuiglijke informatie.”23

Moment
Ik zie je niet, dus jij ziet mij ook niet. Mijn nichtjes speelden vroeger
verstoppertje in de auto. Mijn ene nichtje vouwde haar handen voor
haar ogen terwijl zij aftelde. Mijn andere nichtje kroop ineen in een hoek
van de auto en kneep haar ogen stijf dicht. Het nichtje dat de zoeker
was zei: ‘Ja ik heb je gezien!’ Het nichtje dat zich verstopt werd furieus
en zei: ‘Ik zie je niet, dus jij ziet mij ook niet!’

Voel je voyeur

Voel je voyeur

Ik definieer de blik als: een open, geïnteresseerde en nieuwsgierige
blik op de ander, waarin je de ander tegemoet treedt om contact te
maken vanuit je verwondering. De waarneming die ik hiervoor heb
beschreven komt overeen met de definitie van de waarneming. The
Gaze is wel degelijk een begrip dat in de literatuur over de blik veel
wordt gebruikt. Een aantal aspecten van The Gaze zijn relevant voor
mij, omdat zij betrekking hebben op de identificatie die ontstaat door het
bekijken van de ander. Het identificeren lijkt op de definitie: ‘waarnemen
is een voor waar houden van hetgeen men gewaar wordt.’ Dit noemt
psychoanalyticus Jacques Lacan (1901 -1981) de Spiegelfase (1936).
The Gaze slaat dus terug op Jacques Lacan’s theorie:

werkelijkheid. Het publiek identificeert zich doordat het zich mogelijk
herkent in de spelers, echte mensen die spreken over daadwerkelijke
situaties. De situaties waarover kan worden gesproken zijn persoonlijk
voor de spelers, maar kunnen ook universeel worden en herkenbaar
worden voor het publiek.

“Het moment dat een kind van tussen de acht en zestien
maanden zichzelf voor het eerst in de spiegel ziet is het
moment dat het kind zich identificeert met het eigen
spiegelbeeld, maar ook het met spiegelbeeld van alles om
zich heen. Als we naar een beeldscherm kijken overkomt
ons de spiegelfase elke keer weer. We identificeren ons
met wat en vooral wie we zien en voelen ons uniek daarin.
We ervaren alsof alles wat we zien ook een deel van ons
is. We kijken naar iets wat niet verschilt van ons leven. We
identificeren ons, maar in feite identificeren we ons door hun
ogen met onszelf.”24
In een theatrale setting hebben de toeschouwers een bepaalde manier
van kijken. Zij weten dat waar ze naar kijken theater is. Net zoals men
weet dat ze naar een film kijken. Toch identificeren zij zich met wie ze
zien. Deze begrippen zijn vooral toegepast voor films en bioscopen,
omdat een beeldscherm een dwingend karakter heeft waardoor je er
als kijker in wordt gezogen. Het publiek identificeert zich ook met wie
we zien in het theater. Door het vangen en behouden van authenticiteit
in het theater kijkt het publiek naar iets wat niet ver af staat van de
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De schoonheid van het vreemde
keer mijn filter. Waar je blik naar uit gaat is voor iedereen verschillend.
Mijn blik viel op Randy Duggan. Waarom zag ik hem op dat moment?
Mijn blik gaat uit naar mensen die iets hebben wat ik niet heb, of
iets waar ik mijzelf in herken. Dit gaat om karaktereigenschappen,
uitstraling, houding, etniciteit en cultuurverschillen en overeenkomsten.
Mensen die een tikje naïef zijn, niet terugdeinzen voor sociaal contact
en zichzelf zijn, zijn eigenschappen waar ik mij in herken. Sommigen
van hen stellen zich zichtbaar op waardoor ik hen op straat tref.
Het begint bij aanbellen
Zina Platform is een stichting die verschillende projecten doet in
het Community Arts werkveld. Zina gaat hand in hand met Female
Company van theatermaker Adelheid Roossen (1958). Zij zetten
o.a. projecten op en maken voorstellingen in samenwerking met
mensen uit de wijk. Hun visie op hun website beschreven is: “Het
begint bij aanbellen.” Haar repertoire bestaat uit levensverhalen van
wijkbewoners. Haar podium is de straat in de wijk.
“Als twee mensen elkaar hebben gezien kunnen ze elkaar
daarna nooit meer niet zien. Dit zien heeft een blijvende
verandering tot gevolg in de ziener en degene die gezien is.
Deze blik, dit perspectief maakt dat je de schoonheid van het
vreemde ervaart.”26

Filter
Randy Duggan was onbewust van mijn blik op hem. Ik was eerder
bewust van zijn aanwezigheid op mijn bagagedrager dan hij was
van mijn aanwezigheid. Ik keek van een afstand naar hem. Door zijn
uitstraling bleef ik kijken. Ik was gefocust op zijn mimiek, bewegingen,
gebaren en geluiden. Hij keek op en zag mij kijken waardoor hij mij
aansprak. Dit was een moment waarop alles veranderde. Hij was zich
bewust van mijn blik op hem. Het moment dat hij in zijn eigen habitat op
mijn bagagedrager zat was voor mij authentiek.
Je zou kunnen zeggen dat je blik een filter heeft. Door deze filter zie je
een selectie van de werkelijkheid. Het is relevant om te bekijken wat
je filter is, want hierdoor zou je kunnen ontdekken waarom je maakt
wat je maakt. Ik kan deze filter bij mezelf ontdekken door te bekijken
waar ik naar kijk. Als ik de uitkomst weet van waar ik naar kijk, kan ik dit
herleiden naar de filter en daardoor zie ik de filter. Mijn doel bepaalt elke

Het mooie aan dit citaat vind ik dat het zien een onderdeel is van het
proces. Doordat het contact tussen twee mensen er is geweest is
de eerste stap gezet. Er is een verandering in het perspectief. De
volgende keer dat je iemand ziet is er al een knikje van herkenning. De
schoonheid van het vreemde is hetgeen wat ik herken uit The Gaze.
Het onbekende en vreemde willen zien. Het zien is een inspiratiebron
voor de projecten van Zina. In mijn stage bij het Rotterdams Wijktheater
had ik van te voren mijn stage-uren verdeeld in ontwikkeluren en
uitvoeruren. Vanuit school was daar een aantal uren voor berekend.
Naar mijn idee waren de voorbereiding, de ontwikkeluren en het
daadwerkelijk repeteren met een groep spelers, de uitvoeruren. Dit is
een misvatting van mij geweest. Mijn stagebegeleider, Kees Deenik,
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Zonder blikken of blozen

Zonder blikken of blozen

“Zodra wij kunnen zien, zijn wij er ons van bewust, dat ook wij gezien
kunnen worden. Het oog van de ander en ons eigen oog maken het
samen heel aannemelijk, dat wij deel uitmaken van de zichtbare
wereld” volgens Berger.25 Ik ben in wezen een voyeur op het moment
dat ik de mensen op straat bekijk. Ik herinner mij momenten dat ik via
etalages en ramen mensen begluurde. De trein is hier een geschikte
plek voor. De mensen die ik begluur via het raam letten niet op mij. Op
het moment dat ze mij zien kijk ik weg. Dit is ongemakkelijk, maar dat
is ook wat deze situaties verleidelijk maakt. Het ongemak dat de ander
toont in deze situatie als iemand terugkijkt vind ik mooi. Het bekijken
van mensen heeft ook iets voyeuristisch zoals The Gaze vermeldt. We
zijn ons ervan bewust dat we deel uitmaken van een zichtbare wereld.
Toch ben ik mij in de trein, supermarkt of op straat niet altijd bewust
dat er mensen naar mij kijken. Ik ga mij niet totaal anders gedragen
dan thuis. De één heeft meer dan de ander geaccepteerd dat hij/zij
wordt bekeken op openbare plekken. Sommige mensen gedragen zich
anders door dit bewustzijn. Deze mensen zijn dan niet meer volledig
zichzelf. Ze doen zich anders voor dan ze werkelijk zijn door de blik van
de ander. De mensen die de blik van de ander accepteren en zichzelf
kunnen zijn, zijn de mensen die ik graag zie.

De blik van de ander
dramaturg bij het Rotterdams Wijktheater, zei mij in de eerste stage
week: “Het proces is vanaf het eerste moment dat je iemand ziet
begonnen. Er is geen scheiding tussen ontwikkelen en uitvoeren.
Deze fases zijn met elkaar verweven.” Ik zal het proces benoemen
als maakproces en geen onderscheid maken in ontwikkelproces en
uitvoerproces.

“Het is de enorme veelheid van de stad die me steeds weer
opvalt. Al die verschillende energieën en identiteiten die naast
elkaar bestaan. (…) We lopen tijdens deze stadswandeling
dus eigenlijk over het canvas van een kunstenaar: de stad
als constructie, die erop is gericht de bewegingen binnen zijn
kaders optimaal te coördineren waar het gaat om esthetiek
en inhoud, met respect voor de autonomie van de elementen
en de frictie die dat oplevert. Het is scenografie voor de
wereld-als-schouwtoneel. (…) De stad zou een groot podium
moeten zijn, met continue door elkaar heen bewegende
stromen van acteurs”29
Ik vind het interessant dat de stad wordt gezien als het canvas van
de kunstenaar. Bij De Groot begint een proces ook bij haar eerste blik
op de omgeving. De Groot zoomt in deze wandeling in en uit en kijkt
overkoepelend naar de stad als constructie. Het valt mij op dat zij, door
het uitzoomen, de mensen met afstand benadert. Door deze afstand
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Zonder blikken of blozen

Moment
Onderweg naar het Rotterdams Wijk Theater kruis ik een overdekt
winkelcentrum in Rotterdam Zuid. Dit is een winkelcentrum waar
mensen op een rond bankje zitten met de ruggen naar elkaar toe. Ze
kijken naar de voorbijgangers en praten niet tegen elkaar. Als ik erlangs
loop zie ik een vrouw zitten die een wrap eet. Ze is van buitenlandse
afkomst en draagt een hoofddoek. Ik neem naast haar plaats. We
komen in gesprek en ze vertelt mij dat ze elke week, op dezelfde tijd hier
komt. Ze gaat nooit verder het winkelcentrum in dan dit bankje. Alles
wat ze nodig heeft is te vinden tot dit bankje. Ze geeft me een hapje van
haar wrap en vraagt of ik bij haar kom koffie drinken.

In het artikel ‘Onvoorziene Ontmoetingen met een ander perspectief’,
geschreven door Marijn Lems (1979) in de Theatermaker (2015),
wordt er verteld over de blik van de maker.27 Lems schrijft over
een ontmoeting met theatermaker Merel de Groot. Lems is
theaterprogrammeur van het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond.
De Groot wilde liever tijdens een stadswandeling geïnterviewd worden
over haar visie, omdat ze op deze manier zelf geregeld mensen
ondervraagt over hun blik en perspectief. In deze ontmoeting maakten
zij samen een stadswandeling. In dit artikel beschrijft Lems deze
wandeling. “Ik onderzoek haar blik en kijk hoe zij kijkt, probeer te zien
wat zij ziet”, schrijft Lems. Vervolgens zegt Merel de Groot na een
wandeling van vijftien minuten in volledige stilte: “Wat een rijkdom om
zo in je blik geobserveerd te worden, en om iemand in je perspectief
te kunnen meenemen! Meestal maak ik dit omgekeerd mee en
ondervraag ik mensen.”28 Ik vind het mooi dat Lems beschrijft dat hij
probeert te zien wat De Groot ziet. Dit is een onmogelijke opgave. Maar
toch, door samen een zelfde weg te bewandelen, ga je dezelfde dingen
zien.

krijgt ze zicht op de bewegende stromen. Daarentegen zoom ik vooral
in met mijn blik. Ik zoom in op de individuen met persoonlijke verhalen.
Gedachte
Ik denk aan een zwerm vogels. Soms een enkeling die altijd langs of
achter de zwerm vliegt. Deze enkelingen zorgen voor haperingen in het
gestroomlijnde geheel. Zij passen zich niet aan. Zij vliegen hun eigen
richting op.

ik zie. Dan zou ik het publiek kunnen laten zien wat ik zie en zou ik
hen gemakkelijk kunnen tonen wat ik waarneem. De camera is een
mechanisch oog met een unieke en eigen perceptie van de wereld.
Een camera kan de wereld met precisie registreren. Een menselijk oog
ziet alles en daardoor sommige dingen niet precies. Het perspectief
van een camera organiseert het blikveld alsof dat het ideaal was
volgens Berger.

In je blik geobserveerd worden
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Een mechanisch oog
Berger schreef essays over manieren van zien. In één van zijn
zeven essays citeert Berger Dziga Vertov (1896 - 1954). Hij was een
revolutionaire filmregisseur uit de Sovjet-Unie. Hij ziet de filmcamera
als een mechanisch oog dat je een wereld kan laten zien. Zoals
Lems wordt meegenomen in het perspectief van De Groot, neemt de
filmcamera volgens Vertov je mee in een perspectief zoals alleen een
filmcamera dat kan laten zien.
“Ik ben een oog. Een mechanisch oog. Ik, de machine, laat u
een wereld zien, zoals ik alleen die kan zien. Ik bevrijd mezelf
voor eens en altijd van de menselijke onbeweeglijkheid. Ik
ben in constante beweging. Ik benader de dingen en trek me
weer terug. Ik kruip eronder. Ik beweeg mee langs de bek van
een rennend paard. Met vallende en klimmende lichamen
val en stijg ik. Dit ben ik, de machine, manoeuvrerende en
chaotische bewegingen, de ene beweging na de andere
registrerend in de meest complexe combinaties. Bevrijd van
de begrenzingen van ruimte en tijd, verbind ik elk punt met
alle andere punten van het universum, waar ik ze ook maar
wil hebben. Mijn weg leidt tot het scheppen van een totaal
nieuwe perceptie van de wereld. Zo verschaf ik u op een
nieuwe wijze inzicht in een u onbekende wereld.”30
Dit citaat komt uit een artikel dat in 1923 door Vertov is geschreven.
Vertov beschrijft de camera als levend wezen. Ik verlang er naar
dat mijn ogen een camera in zich hebben en alles registreren wat
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De blik van de kunstenaar
Judith Herzberg (1934) schreef het gedicht ‘Beemdgras en zachte
dravik’.31 In dit gedicht interpreteer ik opvattingen over het maken van
kunst en op welke manier ik dit benader.
Beemdgras en zachte dravik

De theatermaker kan een ander perspectief op wat er al is geven door
een kader, lijst of, zoals in dit gedicht, een theepot te gebruiken. Door dit
kader is iets waar het publiek eerst onbewust aan voorbij liep opvallend
geworden en in zijn blikveld gekomen. Theatermakers zijn in staat via
hun fascinatie het gras keer op keer opnieuw waar te nemen en zich
daarover te kunnen verwonderen. Zij kunnen zich verwonderen over
hoe wonderschoon dat gras van zichzelf is. Bij de eerste blik is alles er
al. Soms hoef je niet verder dan je neus lang is te kijken. Kijk om je heen
en zie vlak voor je voeten de mensen voorbij komen. Mensen net zoals
ieder ander, zoals jij en ik. Dat is pas bijzonder.

In eerste instantie lijkt dit een algemene opvatting over de taak van de
kunstenaar. Ik lees in dit gedicht een metafoor. Met het gras worden
mensen bedoeld. Overal is gras, maar voor mij is de theatermaker
diegene die het gras in een blauwe theepot plaatst. Het gras invlechten,
verven en vervolgens in een museum plaatsen doet iets af aan de
authenticiteit van het gras. Het gras wordt dan bewerkt en zal nooit
meer in zijn oude staat tussen de rest van het gras kunnen staan. Als je
het gras in een blauwe theepot plaatst blijft het zichzelf. Alleen door de
setting eromheen valt je blik erop. Guus Middag, columnist schreef over
dit gedicht:
“Dit, dan, is wat Herzberg maakt: een gedicht (het boeket),
gebaseerd op de werkelijkheid (samengesteld uit alledaagse
grassen), zonder opvallende vormgeving (in een gewone
blauwe theepot gestoken), bedoeld om in het dagelijks
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Moment
Mijn ketting valt van mijn fiets. Dan maar lopen in plaats van
fietsen naar de zaterdagmarkt. Onderweg koop ik bij de Spar
chocoladepepernoten, de eersten van dit jaar. Bij de ingang staat een
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Met onbedroefde kinderogen

Dit, dan, is wat wij maken:
in Juni als de weiden gloeien
van boterbloem, zuring, klaver
en bloeiende kniehoge grassen;
een grasbouquet, in een theepot
in het gras gezet. Met onbedroefde
kinderogen vlak voor de voeten
kijken, een van de vroege
genoegens die wij delen.
Dit, dan, wat we van
ons durven verwachten:
gras, in een blauwe theepot,
apart, tussen het groeiend
uitbloeiend, doorlevend gras gezet.

leven een rol te vervullen (geplaatst tussen het gras waaruit
het is samengesteld). Het gedicht dus als een even aan
de werkelijkheid ontleend moment, licht vorm gegeven en
geschikt en zo als het ware uit de tijd getild: het heeft een
zekere meerwaarde (kunst, eeuwigheid) gekregen, maar het
heeft ook iets verloren: de mogelijkheid om nog, zoals het
gewone gras, door te leven, te groeien en uit te bloeien.”32

DEEL TWEE
vrouw daklozenkranten te verkopen. Ik koop voor het eerst in mijn leven
een exemplaar. Ik wijs op het zakje in mijn handen en ze knikt. Uit het
zakje schud ik de chocolade pepernoten in haar als een kommetje
gevouwen handen. Vervolgens vouwt ze haar handen om de mijne
en fluistert: ‘mammie’. Ik loop door met de krant onder mijn arm en
zie de twee trouwe Arnhemse straatmuzikanten. Elke dag zitten zij
op een andere plek in de stad. Ik doe een dansje op straat terwijl zij
meeklappen. Ze spelen altijd dezelfde melodie. De man met de viool
pakt een aantal chocolade pepernoten uit het zakje en stopt ze in één
keer in zijn mond.
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Het fenomeen van documentaires

Terrein
De serie Slaapkamers is niet uniek in het creëren van dit soort
authentieke momenten. Ook in Tent en Seks wordt er naar dit soort
interacties gezocht. Mensen worden in een tent geïnterviewd terwijl ze
liggen op een luchtbed. Ik wil onderzoeken hoe deze documentaires
werken. Het is niet nieuw dat makers authenticiteit zoeken. In het
medium film wordt door middel van documentaire al lang gezocht naar
manieren om deze authenticiteit in beeld te brengen.
Hoe wordt deze authenticiteit gecreëerd door deze makers? Daarvoor
onderzoek ik de twee documentaires:
Slaapkamers van Pieter Kramer.
Tent en Seks van Sunny Bergman.
Pieter Kramer en Sunny Bergman hebben de authenticiteit van de
mensen gezien, gevangen en een manier gevonden om die in zekere
zin te behouden in hun documentaires. Door hun blik en houding
beïnvloeden zij hun maakproces. Zij zijn voor mij een voorbeeld om dit
onderzoek te ondersteunen.
Ik definieerde in het begin het maakproces als: een theatraal
maakproces dat begint bij het eerste contact tussen de theatermaker
en een speler. Dit proces kan plaatsvinden tussen minimaal twee
mensen. En de authenticiteit definieerde ik als: de onveranderbare
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In je pyjama voor de camera

Ik keek naar de serie Slaapkamers. Daar zag ik twee mensen min of
meer ontspannen zitten. Een man en vrouw zitten half tegen elkaar,
niet helemaal. Ik zie hun slaapkamer. Ik zie een geruit dekbedovertrek,
vergeelde gordijnen en een miniatuurbeeldje op een nachtkastje staan.
Ik zie de man en vrouw in hun pyjama zitten onder het dekbedovertrek.
Dan wordt er een vraag gesteld die ik niet hoor. De man en vrouw kijken
eerst naar elkaar, vervolgens naar de camera en dan weer naar elkaar.
Dan begint de vrouw te praten, terwijl de man naar de camera kijkt en
gaapt. Als ik dit zie denk ik: ‘Ik wil aan hun bedrand zitten. Ik wil dat er
een publiek is in hun slaapkamer dat dit kan zien’. Ik zie authenticiteit die
te maken heeft met de onderwerpen, mensen en situaties die in deze
documentaire aan bod komen.

Een blik werpen op de documentaires
pure eigenheid van speler, verhaal en situatie/setting.
De documentaires roepen een aantal vragen op:
Wat maakt een documentaire tot een documentaire?
Wat hebben beide documentaires gemeenschappelijk?
Hoe beïnvloedt de blik en houding van Pieter Kramer en Sunny
Bergman een maakproces gericht op het vangen en behouden van de
authenticiteit bij de mensen waarmee zij werken?

Kenmerkend voor een documentaire zijn drie aspecten:
1. “Documentaries are about reality; they’re about something that
actually happened.”
2. “Documentaries are about real people.”
3. “Documentaries tell stories about what happens in the real world.”34
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In je pyjama voor de camera

Ik ga deze twee documentaires analyseren aan de hand van het boek
Introduction to Documentary van Bill Nichols. Door citaten uit interviews
met de makers kan ik erachter komen hoe hun blik en houding invloed
heeft op het maakproces van hun documentaires.

In het boek Introduction to Documentary (2010) gaat Bill Nichols in
op de gemeenschappelijke aspecten van de documentaire. Nichols
(1942) is een Amerikaanse filmcriticus en theoreticus, bekend door
zijn pionierswerk in de analyse van het documentaire genre. Hij is de
grondlegger van de hedendaagse studie naar de documentairefilm.
Nichols is de eerste persoon die wetenschappelijk de verschillen in
het documentairefilm genre heeft aangegeven. Deze verschillen geeft
hij aan door een onderverdeling te maken aan de hand van The Voice.
The Voice is de manier waarop de filmmaker over de realiteit spreekt.
Dit spreken gaat niet alleen over praten, maar gaat ook over hoe de
filmmaker met filmische middelen over de realiteit spreekt.Het eerste
wat Nichols beschrijft is dat de documentairefilm nooit een erg precieze
definitie heeft gekend. Het is nog steeds gangbaar om te verwijzen naar
de eerste definitie van de documentaire, die John Grieson voor het
eerst heeft opgesteld in 1930. Grieson (1898 – 1972) is een Schotse
documentairemaker. Hij was baanbrekend met zijn uitspraak over de
documentairefilm in 1930. Hij wordt ook wel de vader van de Britse en
Canadese documentaire genoemd, door zijn definitie van documentaire
“Creative treatment of actuality”.33
Deze definitie bekrachtigt dat een documentaire een creatief streven
is. Er is een duidelijke spanning tussen de creatieve behandeling
en de werkelijkheid. De creatieve behandeling suggereert een
fictieve benadering, terwijl de werkelijkheid te maken heeft met
verantwoordelijkheid nemen voor de feiten. Een journalistieke aanpak
van het fictieve is een paradox die passend is bij de definitie van
documentaire. De documentairevorm heeft een balans en daarom is het
een aantrekkelijk medium. Er is geen fictieve vinding zoals het verzinnen
van een sprookje en ook geen feitelijke reproductie zoals een journaal.
“Neither a fictional invention nor a factual reproduction, Documentary
draws on and refers to historical reality while representing it from a
distinct perspective.”34

Ik heb gekozen om de citaten te vertalen zodat ik ze makkelijker kan
relateren aan de documentares. De vertaling die ik heb gekozen zal
nooit helemaal de lading dekken, omdat de Engelse citaten meer
nuance aangeven dan de Nederlandse vertaling daarvan.
Deze aspecten zijn een bruikbaar startpunt om op door te denken
volgens Nichols. In Introduction to Documentary behandelt hij deze drie
aspecten. Vervolgens heeft hij ze herzien en aangepast.

2. “Documentaries are about real people.”
Documentaires gaan over echte mensen. Er zijn uitzonderingen en
dat is meteen het struikelpunt van deze algemene definities. Ze zijn te
algemeen en niet alomvattend. De aangepaste definitie door Nichols
luidt: “Documentaries are about real people who do not play or perform
roles.” In plaats van een rol te spelen of te performen, presenteren en
spelen de mensen zichzelf in een documentaire. Hij benoemt bij dit
punt ook de camera: “They draw on prior experience and habits to be
themselves in the face of the camera. They may be acutely aware of
the camera’s presence, which, in interviews and other interactions,
they adress directly.” De mensen halen inspiratie uit zichzelf en het
verleden. De inspiratie komt voort uit persoonlijke ervaringen en
gewoontes om zichzelf te kunnen zijn voor de camera.
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De drie herziende aspecten door Nichols zijn:
1. “Documentary films speak about actual situations or events
(…). They speak directly about the historical world rather than
allegorically.”
2. “Documentaries are about real people who do not play or perform
roles.”
3. “To the extent a documentary tells a story, the story is a plausible
representation of what happened rather than a imaginative
interpretation of what might have happened.”
In deze driedeling zie ik een duidelijke wie, wat en waar. Dit klinkt
logisch en praktisch, maar ik vind het relevant om daar toch bij
stil te staan. Door deze aspecten onder te verdelen worden ze
overzichtelijker en toepasbaar.
1. Wat: Documentaire films spreken over de daadwerkelijke situaties
of gebeurtenissen in plaats van de verbeelde wereld.
2. Wie: Documentaires gaan over echte mensen die zichzelf
presenteren en spelen, in plaats van te performen of een rol te
spelen.
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1. “Documentairies are about reality; they’re about something that
actually happened.”
Documentaires gaan over de realiteit; zij gaan over iets dat echt
gebeurt. Nichols zegt dat in alle gevallen de werkelijkheid wordt
vervormd. Er zitten aspecten van de realiteit in. In documentaires wordt
er creatief omgegaan met de werkelijkheid. Dit levert deze aangepaste
definitie op: “Documentary films speak about actual situations or
events (…). They speak directly about the historical world rather than
allegorically”. Documentaire films spreken over de daadwerkelijke
situaties of gebeurtenissen in plaats van een verbeelde wereld.

3. “Documentaries tell stories about what happens in the real world.”
Dit aspect refereert aan het verhalen vertellend karakter en de kracht
van een documentaire. Ze vertellen ons over hoe dingen veranderen
en hoe deze veranderingen zijn bewerkstelligd. De vraag die Nichols
stelt bij dit derde punt is: “Wanneer documentaires een verhaal
vertellen van wie is het verhaal dan? Van de filmmakers of van de
subjecten(mensen)?” Komt het verhaal uit de gebeurtenissen en
mensen in de documentaire of is het voornamelijk het werk van de
filmmaker? Zelfs al is het gebaseerd op de realiteit. Ook bij het derde
punt zegt Nichols dat het nodig is deze beschrijving aan te passen.
Punt drie zou dan worden: “To the extent a documentary tells a story,
the story is a plausible representation of what happened rather than
a imaginative interpretation of what might have happened.” Als een
documentaire een verhaal vertelt hoeft dat niet altijd het geval te zijn.
Het verhaal is een aannemelijke representatie van wat er gebeurd is
in plaats van een fantasierijke interpretatie van wat er gebeurd had
kunnen zijn.

3.

piotr kukla

SLAAPKAMERS
Waar: Als een documentaire een verhaal vertelt, dat niet altijd het
geval hoeft te zijn, is het verhaal een aannemelijke representatie
van wat er gebeurd is in plaats van een fantasierijke interpretatie
van wat er gebeurd had kunnen zijn.

De twee bovengenoemde documentaires ga ik analyseren aan de
hand van een herziene driedeling van de wie, wat en waar van Nichols.
De analyse komt voort uit interviews met de documentairemakers,
recensies geschreven door critici en mijn eigen blik en bevindingen op
deze documentaires. Voor een prettige volgorde draai ik punt 1: wat en
punt 2: wie, om. De documentaire behandel ik door te beginnen bij wie
we zien, vervolgens wat ze vertellen en daarna waar dit wordt verteld.
1.
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2.

3.

Wie: Documentaires gaan over echte mensen die in plaats van
een rol spelen of performen zichzelf presenteren en spelen.
-> Wie zijn de echte mensen die zichzelf presenteren en spelen?
Wat: Documentairefilms spreken over de daadwerkelijke situaties
of gebeurtenissen in plaats van de verbeelde wereld.
-> Wat zijn de situaties of gebeurtenissen waarover wordt
gesproken?
Waar: Als een documentaire een verhaal vertelt, dat hoeft niet altijd
het geval te zijn, is het verhaal een aannemelijke representatie van
wat er gebeurd is in plaats van een fantasierijke interpretatie van
wat er gebeurd had kunnen zijn.
-> Waar wordt dit verhaal verteld en is dit een aannemelijke
representatie?

De citaten uit interviews die ik gebruik bij de analyse van de
documentaires heb ik niet zelf afgenomen, maar zijn geraadpleegd via
internet.

‘De broosheid maakt het mooi’

50

51

24

v

Documentaire 1: Slaapkamers - Pieter Kramer
De documentaire Slaapkamers is een vijfdelige serie geproduceerd
in 2013 voor de VPRO, onder regie van Pieter Kramer (1952).
Kramer volgde de Academie voor Expressie in Utrecht en daarna
de regieopleiding van de Toneelschool Amsterdam. Hij is bekend
door onder andere zijn regie bij de televisieprogramma’s Theo en
Thea, Kreatief met Kurk en 30 minuten. Hij regisseerde speelfilms
zoals Theo & Thea en de ontmaskering van het Tenenkaasimperium
en Ja zuster, nee zuster. Hij is ook in het theater actief. Hij regisseert
theaterproducties voor het Ro Theater.36 Opvallend vind ik dat zowel de
regisseur Kramer als producer Michiel van Erp (1963) beiden actief zijn
in het theater.

schilderij dat boven het bed hangt of bijvoorbeeld het dekbedovertrek.
Vervolgens zie je allerlei verschillende stellen op hun bed zitten. Het is
stil. Je ziet het stel kijken naar de camera. Je ziet ze verzitten. Je ziet het
stel naar elkaar kijken en om zich heen kijken.
“De casting is voortreffelijk, maar ook montage en storytelling
maken de soms behoorlijk excentrieke partners in korte tijd tot
dierbare bekenden.”38 Aldus NRC.

Één bed, twee geliefden

Één bed, twee geliefden

“Slaapkamers is non-fictie: echte mensen zonder script,
en hun slaapkamers hebben ze zelf zo ingericht. Toch sluit
Slaapkamers naadloos aan bij Kramers andere werk. De
dialogen zijn vaak pure comedy.” Aldus NRC. 37
In Slaapkamers stapt Kramer in de rol van interviewer en
documentairemaker. In deze vijf afleveringen sprak Kramer met 24
uiteenlopende stellen over intimiteit en de kwaliteit van hun relatie. Oud,
jong, autochtoon, allochtoon, hetero, homo, zestig jaar getrouwd of net
verkering - alle koppels vertellen openhartig over wat ervoor nodig is
om goed te houden wat zij samen hebben. Wat zijn de verwachtingen
als je nog maar net bij elkaar bent en hoe verandert de relatie naarmate
je langer bij elkaar bent en kinderen krijgt? Wat is de betekenis van
huwelijk, trouw en ontrouw?
De stellen treft Kramer aan in hun pyjama in bed in hun slaapkamer.
Kramer zit met een filmcamera aan het voeteneind. Één bed, twee
geliefden, drie vaste camera-instellingen en regisseur Kramer. Hij
is diegene die filmt en de vragen stelt. Die vragen hoor je niet in de
uiteindelijke montage. In de documentaire zie je in het begin eerst
allerlei lege slaapkamers. Er wordt tussendoor ingezoomd op bepaalde
onderdelen van de slaapkamer. Onder deze shots hoor je dissonante
pianotonen. Er wordt ingezoomd op verschillende voorwerpen. Denk
daarbij aan een snuisterij op het nachtkastje, een familiefoto, het
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Wie
Een gesprek tussen het stel Sophie en Peter in Slaapkamers in de
eerste aflevering:39

De mensen die in de serie Slaapkamers aan het woord komen,
bieden samen een zo divers mogelijk spectrum. Het was de bedoeling
van Kramer om zowel hetero- en homoseksuele koppels, oudere
en jongere koppels, rijke en minder rijke koppels op te voeren. Elke
aflevering komen er vier koppels aan bod. Elk koppel zie je in hun bed
zitten terwijl de namen, leeftijd en hoelang ze samen zijn in het beeld
verschijnt. “Al te uitzonderlijke of merkwaardige personen vermeed
ik – ik wilde mensen van wie ik dacht dat er veel rondlopen in
Nederland.” Aldus Kramer.40 Het gaat over echte mensen in
Slaapkamers. Wie we te zien krijgen zijn mensen zoals jij en ik.
Koppels waar zoveel mogelijk mensen zich in kunnen herkennen. Je
ziet bij de meeste koppels een typisch Boeddhabeeld van de IKEA of
Blokker in hun slaapkamer staan. Hieruit kun je afleiden dat wie we
zien de doorsnee, Jan Modaal. Het is belangrijk om een zo divers
mogelijk spectrum op te voeren, omdat dit oogt als onze samenleving.
Dit is geloofwaardiger en echter en dat is een aspect van waar een
documentaire aan voldoet volgens Nichols. Tijdens deze reeks is het
hen niet gelukt om ook genoeg allochtonen bereid te vinden om in
hun slaapkamer een boekje open te doen over hun liefdesleven. Dit
doet iets af aan de authenticiteit en geloofwaardigheid van de reeks.
Het concept voor deze reeks is gewaagd en daardoor is niet iedereen
bereid hieraan mee te werken. De drempel is wat dat betreft te hoog.
Kramer zegt over het aantal allochtone stellen dat wilde meewerken:
“Veel te weinig naar mijn zin: we hebben enkel een ouder
Iraans stel bereid gevonden om mee te werken – naar
Nederland gevlucht tijdens de Iraanse revolutie van eind
jaren zeventig – en ook een Ghanese vrouw die net getrouwd
is met een Nederlandse man. Maar mensen met een
Marokkaanse of Turkse achtergrond hebben we niet kunnen
overhalen, hoezeer de researchers en ik ook geprobeerd
hebben. Er waren er wel die gecharmeerd waren van het
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Wie speel je?

Één bed, twee geliefden

Sophie: Oee nou wordt het spannend. Vertel, vertel. Wat is er leuk aan
mij?
Peter: Uhhh…
Sophie: Ja, dit is spannend hoor!
Peter: Ja, uhhh… Ja, goeie vraag, uh…
Sophie: Wat is er leuk aan mij? Ik wacht met spanning af.
Peter: Leuk aan Sophie is, uh…
Sophie: Dat ze ook weleens speelt met Legoblokken?
Peter: Nee, nee, nauwelijks, maar ik ook niet veel. Nee uh…
Sophie: Ik heb ook lego autootjes. En wé spelen wel eens met lego.
Maar ga verder, wat is er leuk aan mij? Mijn karakter, mijn goeie
karaktereigenschappen?
Peter: Tja, ook zo’n lastige vraag.
Sophie: Er is toch iets aan mijn karakter dat jou aanspreekt? Wat leuk
is? Wat is dat? Ik kan niet wachten. Vertel.
Peter: Ja uhm… Ik kan niet zo… Daar moet ik even over nadenken.
Sophie: Wat maakt mij Sophie?
Peter: Ja goh..

Documentaires gaan over echte mensen die zichzelf presenteren en
spelen, zonder een rol te spelen. Wie zijn de echte mensen die zichzelf
presenteren en spelen?

idee, maar altijd weer ging de deur dicht op het moment dat
ze zich realiseerden dat ik in de slaapkamer wilde filmen.”41
In dit proces kost het werven van mensen veel tijd. Dit is herkenbaar
voor een maakproces richting een toonmoment in de Community Arts.
Het werven van spelers kost vaak meer tijd dan het daadwerkelijke
repeteren. Maar op het moment dat je de spelers echt hebt, heb je die
tijd meestal ook niet nodig. Het werven is in zo’n dergelijk maakproces
het grootste onderdeel.
Wat in het werk van Pieter Kramer bijdraagt aan het gevoel van
authenticiteit is het bewust gebruiken van niet-professionele
acteurs.42 Dit komt overeen met mijn definitie over de speler: Een nietprofessionele acteur. Een amateurspeler of speler die niet of nauwelijks
spelervaring heeft.
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“Ja, maar die vrijheid is ook wel weer leuk. Nou wat er vooral
makkelijker aan is, makkelijker dan je denkt, is dat de mensen
in de camera kunnen kijken. Bij drama ga je dus decouperen
en zeggen [...] van die kant film je en van die kant. Maar dan
kijk je dus nooit in de lens omdat de camera er zogenaamd
niet is, en wat je nou hebt is dat je vanachter de camera
dingen kan vragen, en dat mensen dan naar je kijken en als
ze het niet weten, of als er een aarzeling in zit, dat maakt
het juist weer echt. Dus je hebt als je met andere mensen
werkt, met amateurs ofzo, die zou je nooit in een toneelstuk of
dramaserie kunnen gebruiken omdat ze niet kunnen spelen.
Maar ze kunnen natuurlijk wel het gevoel dat ze verlegen
zijn of niet verlegen laten zien voor de camera, dat krijg je
allemaal gratis. En dat kan vaak een echte acteur helemaal
niet nadoen. Dat bewust zijn, dus je krijgt ook wel veel
cadeau. Je hebt wel een soort dingen in je hoofd, welke kant
het opgaat, maar je monteert het natuurlijk, in verhouding met
drama gebeurt er veel meer in montage dan bij drama. Als je
het allemaal hebt opgenomen dan heb je wel een basisplan,
maar dat gooi je toch uiteindelijk helemaal om. En het is wel
een leuk genre zal ik maar zeggen.”43

Dit ‘gevoel van verlegenheid’ van amateurs komt duidelijk in beeld in
deze serie. “Maar ze kunnen natuurlijk wel het gevoel dat ze verlegen
zijn of niet verlegen laten zien voor de camera.” Je ziet vaak een
duidelijk ongemak bij de mensen voor de camera, denk aan het dialoog
tussen Peter en Sophie in aflevering 1. Door de onverwachte vraag
‘Wat vind je leuk aan Sophie?’ komen er ook onverwachte antwoorden
naar boven. Peter die een gevoel van verlegenheid heeft voor de
camera met daarnaast Sophie die niet verlegen is voor de camera.
Deze spanning levert ongemak op en is voor Kramer een onverwacht
cadeautje. Ze vinden het ongemakkelijk om gefilmd te worden. In een
maakproces vinden amateurspelers het af en toe ongemakkelijk om
bekeken te worden. Dit ongemak wat voortkomt uit dat ze zichzelf
presenteren en spelen heeft een grote authenticiteit in zich. Er wordt
in deze serie dus bewust gebruik gemaakt van de authenticiteit van de
amateurs. Deze amateurs zijn echte mensen die zichzelf presenteren
en spelen voor de camera.

Wat
Documentairefilms spreken over de daadwerkelijke situaties
of gebeurtenissen in plaats van de verbeelde wereld. Wat zijn
de daadwerkelijke situaties of gebeurtenissen waar over wordt
gesproken?
In de documentaire Slaapkamers spreken de koppels over
daadwerkelijke situaties en gebeurtenissen. Kramer stelt vragen
om tot antwoorden te komen die over deze daadwerkelijke situaties
en gebeurtenissen gaan in plaats van de verbeelde wereld. In een
interview in de Volkskrant geeft Kramer antwoord op de vraag wat hij
van de koppels wilde weten.

Kramer stelt vragen die gericht zijn op de relatie. Zijn houding ten
opzichte van de mensen die hij interviewt is open en persoonlijk.
Deze houding heeft invloed op het proces in het vangen en behouden
van authenticiteit. Er is een veiligheid en intimiteit waardoor de
geïnterviewden vrijuit durven te praten. Kramer geeft antwoord op
de vraag wat de criteria waren bij de selecties om als koppel mee te
kunnen doen met de documentaire Slaapkamers.
“Er moest iets wringen, in het verleden, of tussen hen. Het viel me bij de
research op hoe ontzettend veel mensen cursussen hebben gedaan
over hoe ze met elkaar moeten omgaan, samen waarderingsprojecten
doen of zelf mensen coachen bij relatieproblemen. Soms vielen ze
daarom ook af, omdat ze jargon gebruikten, en bijna te goed konden
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Een criterium was dat de koppels konden praten over de
daadwerkelijke situaties en gebeurtenissen, maar niet te vlot of
ingestudeerd. Ik vind het mooi dat hij aangeeft dat een vlotte babbel
minder interessant is en dat hij zocht naar een bepaalde broosheid.
Dit heeft een de onveranderbare pure eigenheid in zich in hoe er wordt
gesproken over de situaties en gebeurtenissen. In deze serie hoor je
mensen stotteren, er vallen lange stiltes en er klinkt zacht gemompel.
Na een dag in andermans slaapkamer had Kramer vaak ‘helemaal niet
het goede gevoel’ over de beelden die hij had gedraaid. “Soms dacht ik
de hele tijd ‘kassa’ en bleek het in de montageruimte helemaal niets
met me te doen. Toch oppervlakkig, niet kwetsbaar. Achteraf zijn juist
de stotterige opnamen goed.”46
De onveranderbare eigenheid van de mensen waarmee hij werkt
is duidelijk zichtbaar in deze serie. “Het viel me wel op dat er veel
dominante vrouwen waren, die voortdurend aan het woord bleven.
Die mannen zeiden vaak dingen als: nou, nou, je hoeft het ook weer
niet te dramatiseren. Maar die vrouwen gingen maar door, haha.”47 De
situatie waar ze over spreken is zodanig aanwezig dat er tijdens het
interview veel af te lezen is aan de lichaamstaal van de koppels. Tijdens
de gesprekken is het stil en is er geen muziek achter gemonteerd.
Diegene die niet aan het woord is, meestal de mannen volgens Kramer,
mompelen vaak zacht op de achtergrond. “Als ik monteer leg ik vaak
mijn hand op het scherm op degene die praat. Want ik kijk zo graag
naar het gezicht van die ander.”48 Het kijken naar het gezicht van de
ander is het kijken naar de reactie van de ander. Deze reactie zit in de
lichaamstaal. Kramer beïnvloedt met zijn blik en houding het proces. Hij
creëert een veilige sfeer. “Ja, ik voel hoe die twee er aan toe zijn en wie
er liever zijn mond houdt. Ik stel ze op hun gemak en zoom helemaal op
ze in.”49 Gedachteloos naar mensen of dingen kijken lukt Kramer niet zo
goed; dat geldt ook voor mij. Eigenlijk zou ik degene die aan het woord
is steeds onzichtbaar willen maken, zodat kijkers aandacht hebben
voor het gezicht van de ander.
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“Dingen als wanneer en hoe ze elkaar hebben leren kennen,
of ze een crisis hebben gehad en wanneer dan, waarom
ze hebben besloten om door te gaan. Wat ze van hun
individualiteit hebben opgegeven en of dat moeite heeft
gekost. Of ze nog alleen kunnen zijn. Alles in de hoop dat ze
dingen zeggen die kwetsbaar zijn. Ik vertel in zo’n gesprek
ook over mezelf. Niet als strategie, maar het helpt wel om
mensen losser te maken. Er is niet iets specifieks dat ik aan de
weet moet komen. Ik wil er gewoon voor zorgen dat ze op hun
gemak zijn en vrijuit durven praten.”44

praten over relaties. Juist de stiltes en het onhandige gestotter zijn
aandoenlijk. De broosheid maakt het mooi.”45

“Dat doe ik ook tijdens de gesprekken. Observeren wat er
op die gezichten gebeurt, is het leukste wat er is. Volgens
mij denken mensen onbewust dat ze niet in beeld zijn als de
ander aan het woord is. Een man die geeuwt als zijn vrouw
heel fel aan het woord is, die aanblik vind ik meesterlijk. Ik
ben bang dat de meesten het niet zullen zien, omdat zij de
aandacht trekt.”50

In de antwoorden van Kramer komt naar voren dat er wordt gesproken
over daadwerkelijke situaties en gebeurtenissen. Maar het gaat ook
over de onderlinge dynamiek van deze mensen. Hij heeft in zijn blik
en houding oog voor de dramatiek van de situaties. Door zijn blik en
houding ten opzichte van dit maakproces beïnvloed hij de authenticiteit
die ik uiteindelijk terug zie in de documentaire Slaapkamers.
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In deze serie zie je vaak dat de geïnterviewde koppels worden
overvallen door de antwoorden van hun partners. Ze zijn soms verrast,
omdat er een mening wordt onthuld waar zij niks van af wisten, of
omdat er juist geen reactie komt op een vraag. Deze reacties hebben
effect op de situaties en gebeurtenissen waarover wordt gesproken.
Deze daadwerkelijke situaties heeft Kramer ook meegemaakt bij Peter
en Sophie.

terug. Uiteindelijk vonden we een Iraans stel. Hij vertelt dat hij
na jaren pas voor het eerst haar hand had gepakt. En dat hij
dat nóg voelde. Dat vond ik zo ontroerend.”52

“Ik heb een soort liveruzie bijgewoond. De vrouw vroeg aan
de man: ‘Wat is er leuk aan mij?’ Vervolgens kwam hij vijf
minuten lang op niks, hij klapte helemaal dicht. En zij blééf
maar doorvragen, steeds bozer: ‘Zeg het dan? Zeg het dan?’
Later in het gesprek komt naar voren dat hij autistisch is en
dat zij zielsveel van hem houdt.”51
Zodra de camera even wordt vergeten en iemand niet bewust is van
de blik van de ander ontstaan er de mooiste authentieke momenten
vind ik. Het vergeten van de camera ontstaat door de veiligheid
en intimiteit die deze privé setting oplevert. Dat koppels uit andere
culturen moeilijker meewerken heeft te maken met de setting van de
Slaapkamer dat een grote rol speelt in deze gesprekken.
“Als ik monteer leg ik vaak mijn hand op het scherm op
degene die praat. Want ik kijk zo graag naar het gezicht van
die ander. Een vrouw die zegt: als hij vindt dat ik zeur doet hij
dit of dat… en terwijl ze dat zegt lacht haar man naar mij van:
ja, zo gaat dat nou bij ons, dát vind ik bijna interessanter dan
wat zij precies vertelt. Daar zie je mijn liefde voor drama in
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Waar
Als een documentaire een verhaal vertelt, dat hoeft niet altijd het
geval te zijn, is het verhaal een aannemelijke representatie van wat
er gebeurd is in plaats van een fantasierijke interpretatie van wat er
gebeurd had kunnen zijn. Waar wordt dit verhaal vertelt en is dit een
aannemelijke representatie?

“Omdat ik een intiem gesprek wil, en de slaapkamer is de
intiemste plek. Een mooi symbool voor de relatie. Als je
mensen zover hebt gekregen dat ze zich in pyjama laten
interviewen in hun bed, laten ze makkelijker iets van zichzelf
zien.”53
Het effect van een interview in de slaapkamer is dus dat mensen
makkelijker iets van zichzelf laten zien. Kramer is in dit proces steeds
standvastig geweest over waar dit interview plaats zou moeten vinden.
De intimiteit van de slaapkamer was van wezenlijk belang voor het
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“Als ze zich in bed willen laten filmen ben je al op de helft,
qua kwetsbaarheid. Veel stellen zijn in het voorstadium
afgevallen. ‘Mag het ook op de bank?’, vroegen ze dan. Dat
mocht niet. Vooral voor koppels uit andere culturen betekent
de woonkamer of de slaapkamer een wereld van verschil. Ik
wilde liever te veel dan te weinig multiculti in de serie, maar
vooral voor Marokkanen en Turken bleek het uiteindelijk not
done om een vreemde in de slaapkamer te laten. Het is het
privédomein van vader en moeder, zelfs hun eigen kinderen
komen er niet.”54
Zijn standvastige houding heeft een groot effect op dit proces, want
daardoor zijn er nu geen Marrokkanen en Turken te zien zijn in deze
serie. Dit is niet een aannemelijke representatie van de bevolking. Dit
doet iets af aan de authenticiteit, omdat wie we te zien krijgen echte
mensen zijn en daar hoort iedereen bij. Maar dit is ook een onderdeel
van het wervingsproces en dat is onvoorspelbaar. Waar deze
aannemelijke representatie aan af te leiden is, is door de keuze voor de
echte slaapkamers van de personen die worden geïnterviewd. Dit is
een natuurlijke omgeving voor de geïnterviewde.
“De camera staat op statief voor het bed en toont maar
drie kaders. Waarom koos u voor deze sobere vorm? ‘Hoe
soberder de vorm, hoe minder je verbloemt. Aanvankelijk heb
ik nog andere vormen uitgeprobeerd. Ging ik draaien in een
beddenzaak. Alsof ik daar mensen spontaan tegenkwam en
vervolgens mee mocht naar hun slaapkamer. Die oplossingen
maakten het interview kapot. Pas als je alle toeters en bellen
weghaalt tot het kaal is, net als bij toneel, kun je goed horen
waar het over gaat.”55
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De aannemelijke representatie zal ik relateren aan de setting in
de documentaires. Ik merk dat ik zelden of nooit op iemand zijn
slaapkamer kom. Bij een nieuw huis krijg ik een rondleiding en dan
werp ik een vluchtige blik in de slaapkamer. Als ik op visite ben, vertoef
ik in de woonkamer, keuken, eetkamer, serre en tuin. De slaapkamer
is een intieme plek. Een plek die privé is. In studentenkamers of kleine
kamers waar de woonkamer en slaapkamer één geheel is, merk je
alsnog dat er een privé gedeelte is. Er staat vrijwel altijd een stoel waar
het bezoek kan plaatsnemen of het bed wordt opgeklapt als een bank.
In de serie Slaapkamers worden er verhalen verteld in de slaapkamer
van de personen die worden geïnterviewd. Dit is een aannemelijke
representatie van de verhalen die worden verteld. De verhalen gaan
immers over de relatie en een deel van deze relaties speelt zich
af in de slaapkamer. De enige met wie je de slaapkamer deelt is je
relatie. Een kanttekening bij het gegeven van de slaapkamer is dat de
slaapkamer zelf authentiek is. Maar de situatie die in de slaapkamer
wordt gecreëerd is niet authentiek. De slaapkamer is een plek waar je
slaapt en niet een plek waar je wordt geïnterviewd. Kramer verklaart
zijn keuze voor de slaapkamer:

programma. De keuze voor de slaapkamer heeft als effect dat niet
iedereen zich wil laten filmen in bed. Daardoor is het Kramer niet gelukt
om een uitsnede van de Nederlandse bevolking te laten zien in deze
serie.

De blik en houding van Pieter Kramer
De aannemelijke representatie is ook af te leiden aan het
slaapkamerinterieur dat je in deze serie te zien krijgt. Elk interieur is
verschillend, net zoals de personen verschillend zijn. Deze interieurs
worden in deze serie ook onder de loep genomen. In meerdere
recensies en interviews met Kramer zijn er reacties op de setting en
detaillering. Volgens NRC en Volkskrant:
“De camera staat onbeweeglijk aan het voeteneind en neemt
naast het lange huwelijk ook het slaapkamerinterieur onder
de loep.”56

Waar vertel je?

“Met Slaapkamers gaf hij zichzelf een excuus om
zijn geroemde oog voor detail opnieuw op Hollandse
binnenkamers te richten.”58
Tijdens het inzoomen op details is er altijd pianomuziek gemonteerd
op de achtergrond. Kramer zijn oog voor detail levert in dit proces
een authenticiteit op. Hij heeft dus ook een opmerkzame blik voor het
materiële, de details van de slaapkamer. Door de persoonlijke spullen
van deze mensen te zien, leer ik hen kennen. Bij Peter en Sophie zie je
aan hun hoofdeinde een miniatuur-bus staan. Daarboven hangt een
schilderij van Winnie de Poeh en Knorretje bestaande uit puzzelstukjes.
Doordat de camera onbeweeglijk aan het voeteneind staat is de focus
op het interieur groot. De drie kaders die worden getoond stileren
het beeld. Dit is voor mij theatraal een interessant gegeven. Door een
sobere vorm komen de mensen en verhalen beter tot hun recht.
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In een interview in de Volkskrant vertelt Kramer een anekdote aan zijn
keukentafel. De anekdote lijkt op ontmoetingen die ik heb ervaren en
heb beschreven in de momenten.
“Het interview aan de keukentafel begon met een anekdote
die Kramer graag kwijt wilde. Vanochtend zat hij hier met
een huisschilder die de kozijnen van zijn Amsterdamse
bovenwoning kwam lakken, een Brit die na een uur zin kreeg
in koffie. Kramer maakte espresso en vroeg hem aan de
keukentafel hoe hij in Nederland verzeild was geraakt. ‘Ik
was net wakker’, vertelt hij. ‘Als je net uit bed bent, kun je zo
lekker geconcentreerd luisteren. Ken je dat? Vooral als ik ‘s
ochtends de radio aan heb staan, merk ik het. Dan dringt elk
bericht wat ik hoor zó goed door.’ De Engelsman gooide zijn
hele levensverhaal eruit. Kramer: ‘Een vrij heftig verhaal. Hij
wilde nog een espresso, nog een sigaretje. Het was voor hem
ook bijzonder, voelde ik daardoor. Anders was-ie wel eerder
gaan werken. Na het gesprek vroeg ik me af: waarom heb ik
dit altijd? Waarom heb ik altijd dat als ik in een café zit kleine
kinderen naar me kijken, naar me toe komen en niet meer
bij me weggaan? Waarom komen zwervers altijd naar míj
om iets te vertellen? Ik weet het niet, maar ik vind het leuk.
(…) Ik weet wel dat het alleen gebeurt als ik geen haast heb.
Soms denk ik dat het iets metafysisch is. Misschien voelen
die mensen dat ik het leuk vind om met ze te kletsen. Ik kan
me goed inleven.’’ Toen ik nog in Amsterdam op De Wallen
woonde en ‘s ochtends naar de bakker ging, lagen er soms
mensen op straat. Ik vroeg me altijd meer af dan ik me zou
hoeven afvragen als ik gewoon naar de bakker ga. Ik zag zo’n
dakloze en dacht: hoe zou zijn nacht zijn geweest, was het
koud, hoe gaat de rest van zijn dag eruitzien?”59
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Herken je dat ook?

“De interieurs lijken hevig gestileerd. Alsof Kramer met zijn
production designer zelf het behang heeft uitgezocht in een
oud Belgisch behangwinkeltje.”57

Hoe zie je The Voice: de blik en houding van de maker terug in de
montage?

TENT EN SEKS
De blik en houding van Kramer lijken op de definitie van de blik die ik
heb beschreven. De blik: een open, geïnteresseerde en nieuwsgierige
blik op de ander. Waarin je de ander tegemoet treed om contact
te maken vanuit verwondering. Door zijn nieuwsgierigheid en
verwondering stelt Kramer zich open op. Hij vertelt dat dit contact
voortkomt op de momenten dat hij geen haast heeft. Dit herken ik, als ik
haast heb is mijn blik naar binnen gericht in plaats van naar buiten. Dit
zijn de enige momenten dat ik niet open sta. Deze blik is kenmerkend,
karakteristiek en typerend voor documentairemakers. Hij verbindt zich
met de thematieken en deelt altijd iets van hemzelf.
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Documentaire 2: Tent en Seks - Sunny Bergman

“Viewpoint Productions is vanuit een sterke documentairetraditie altijd in onderzoek naar eigenzinnige manieren van
vertellen. Verhalen vertellen als een van de meest krachtige
manieren om aan een gedeelde wereld te bouwen, omdat ze
vertellen wie we zijn, ons met elkaar verbinden.”60
De documentaire Tent en Seks behandel ik korter en bondiger. Al
het voorgaande waar Kramer over heeft gesproken komt overeen
met deze documentaire. Er zijn ook duidelijke verschillen zichtbaar
tussen de twee documentaires. De documentaire Tent en Seks is
opgenomen in een tent. Hierbij is Bergman ook duidelijk zichtbaar
en hoorbaar. Er komen niet alleen maar koppels in beeld, maar ook
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Verhalen verbinden ons

Sunny Bergman (1972) en Roos van Ees (1991) hebben in
verschillende grote steden een koepeltent opgezet midden in de
stad. De tent is opgezet in Amsterdam, Berlijn, San Francisco en
Londen met de vraag: ‘’Hoe seksueel bevrijd zijn we eigenlijk?’’ In
een vierdelige serie genaamd Tent en seks doen mensen uit de hele
wereld openhartig hun verhaal. Ze vertellen over hun ervaringen en
gedachtes wat betreft seks en hun liefdesleven. Iedere aflevering van
deze serie heeft een ander thema dat te maken heeft met seksualiteit
en de beleving daarvan. Rondom de tent vroegen zij toevallige
voorbijgangers: ‘Mag ik u iets vragen? We maken een documentaire.
Wilt u meedoen?’ De mensen die meededen hebben stuk voor stuk
op hetzelfde bed gelegen in deze comfortabele koepeltent. Soms één,
meestal twee en af en toe ook drie mensen namen plaats in deze kleine
ruimte op het matras. Bergman zat naast de tent en stelde vragen. De
gesprekken werden geregistreerd door een microfoon en één camera,
vanuit één perspectief. Bergman is programmamaker, verslaggever,
eindredacteur, actrice en documentairemaker. Ze maakte de
documentaires: Sletvrees, Zwart als Roet, Sunny side of Sex, Sunny
side of Spirit en Beperkt houdbaar. Allen gaan over stereotypering,
emancipatie, vooroordelen, seks en cultuur. Ze studeerde filosofie en
politicologie. Van Ees deed de research voor deze documentaire. Zij
heeft wijsbegeerte gestudeerd. Beiden maken zij programma’s voor
Viewpoint Productions bij de VPRO. Hun visie volgens hun website:

mensen met vrienden of mensen alleen. Bij deze documentaire houdt
de interviewopzet meer stand. Bergman stelt de vragen en daar
wordt op geantwoord. Bergman heeft er voor gekozen internationaal
deze interviews af te nemen in tegenstelling tot de Nederlandse
Slaapkamers.

Vrouw: Daar liggen we dan.
Sunny: Zijn jullie al lang samen?
Vrouw: Ja, in november zijn we 50 jaar getrouwd.
Sunny: Gefeliciteerd.
Vrouw: Dank je.
Sunny: En het gaat nog steeds goed?
Vrouw: Het gaat nog steeds goed.
Man: Hopen we.
Sunny: Waren jullie nog maagd toen jullie trouwden?
Vrouw: Ik wel.
Man: Ja, Ja, dat waren we.
Sunny: Dus jullie hebben nog nooit seks met een ander gehad, behalve
met elkaar.
Vrouw: Dat klopt.
Man: Correct.
Sunny: Zijn jullie daar nooit nieuwsgierig naar?
Vrouw: Ik wel.
Man: Wel toen ik jonger was.
Vrouw: Ik ben er nog steeds nieuwsgierig naar.
Man: Sorry wat?
Vrouw: Ik ben Renee en ja ik ben er nog steeds nieuwsgierig naar. Wist
je dat niet?
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Een gesprek tussen een stel in Tent en Seks. Bergman stelt de vragen.61

Wie
Documentaires gaan over echte mensen die in plaats van een rol
spelen of performen zichzelf presenteren en spelen.
Wie zijn de echte mensen die zichzelf presenteren en spelen?
Bergman houdt zich bezig met wie en hoe de mensen die
zichzelf presenteren en spelen in beeld worden gebracht in haar
documentaires. Bergman zegt:

In de documentaire Tent en Seks gaat het over echte mensen die
spreken over hun persoonlijke gevoelens en belevenissen. Een
wetenschapper kan spreken over daadwerkelijke situaties en
gebeurtenissen, maar je ziet dat hij er met afstand over praat. De
daadwerkelijke situaties en gebeurtenissen hebben dan niet betrekking
op hemzelf. De autoriteit ligt bij deze documentaire dus bij de mensen
zelf. Niemand anders kan de rol op zich nemen als het over hun
persoonlijke gevoelens en belevenissen gaat.

Documentairefilms spreken over de daadwerkelijke situaties of
gebeurtenissen in plaats van de verbeelde wereld.
Wat zijn de daadwerkelijke situaties of gebeurtenissen waar over wordt
gesproken?
In de documentaire Tent en Seks is er een duidelijke onderverdeling in
onderwerpen waarover wordt gesproken. De daadwerkelijke situaties
of gebeurtenissen waarover gesproken wordt zijn per aflevering
verschillend. Aflevering 1: Mannelijke onzekerheid, aflevering 2:
seksuele ontwikkeling, aflevering 3: Out of the box en aflevering 4: hoe
hou je het spannend? Bij de onderwerpen waarover gesproken wordt
spreken de mensen over daadwerkelijke situaties en of gebeurtenissen
die met bovenstaande onderwerpen te maken hebben. Bergman
stelt daar vragen over. Ze vertelt dat ze door lang genoeg door te
vragen bij de echte antwoorden raakt. “Als je lang genoeg doorgaat
met vragen, maken mensen zich vanzelf belachelijk. Nee, ik bedoel:
ontmaskeren. Als mensen voor een systeem staan, waar ik het niet
mee eens ben. Ik wil hun echte gezicht laten zien.”63 Door de vragen
van Bergman komen de mensen die ze interviewt tot een punt waarop
ze zichzelf ontmaskeren. Ontmaskeren vind ik bij deze documentaire
niet helemaal het juiste woord. Ik noem het zelf liever onthullen.
Tijdens gesprekken met spelers merk ik dat door te blijven doorvragen
ik dichter bij de kern kom van wie diegene echt is. De interviewstijl
van Bergman heeft als resultaat dat er echt wordt gesproken over
daadwerkelijke situaties en of gebeurtenissen.
Bergman herinnert zich een uitspraak van schrijfster Chimamanda
Ngozi Adichie: ‘In the particular lies the universal’.64 Chimamanda Ngozi
Adichie (1977) is een Nigeriaanse schrijfster. “Ngozi Adichie wordt
gezien als een van de belangrijkste Afrikaanse schrijvers van haar
generatie. Dat komt doordat ze op een slimme manier persoonlijke
verhalen weet te verbinden met een groter verhaal als bijvoorbeeld
de geschiedenis van Nigeria, of feminisme.”65 Stel je voor dat de
mensen in de documentaire spreken over algemene opvattingen
over de liefde en daarbij geen persoonlijke voorbeelden geven. Dan
zou ik mij niet kunnen herkennen in wat ze vertellen. “Juist in de
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“In Tent en Seks spreken de interviews voor zich - er komen
geen wetenschappers, schrijvers of andere commentators
aan te pas, wat in de documentaire-trilogie wel het geval was.
Van Ees: ‘Mensen zijn zelf autoriteit over hun eigen seksuele
gevoelens. Een wetenschapper wordt vaak gepresenteerd
als iemand ’die het wel even uit gaat leggen’, terwijl niemand
eigenlijk die rol op zich kan nemen wanneer het gaat over
persoonlijke gevoelens en belevenissen.”62

Wat

Waar
allerpersoonlijkste tentverhalen herkent het publiek zich vaak”, denkt
Van Ees. Bergman voegt toe: “Ik hoop dat mensen zich bij het kijken
van mijn documentaires kunnen verplaatsen in het perspectief van een
ander. Dat dat empathie kweekt.”66 Doordat de mensen een persoonlijk
verhaal vertellen kan het herkenbaar worden. In het persoonlijke schuilt
het universele.

Als een documentaire een verhaal vertelt, dat niet altijd het geval
hoeft te zijn, is het verhaal een aannemelijke representatie van wat
er gebeurd is in plaats van een fantasierijke interpretatie van wat er
gebeurd had kunnen zijn.
Waar wordt dit verhaal verteld en is dit een aannemelijke
representatie?

“Ik had een cameraatje in de tent hangen, maar zat zelf niet
in die tent. Via een soort intercom sprak ik met de mensen.
Doordat het een afgesloten ruimte was, bleef het intiem. Alsof
je bij de psychiater op de divan ligt.”68
Stelletjes in een koepeltentje geeft al gauw een intieme en sensuele
sfeer. Een verschil tussen Slaapkamers en Tent en Seks komt duidelijk
naar voren in de setting. Bergman zit niet in dezelfde ruimte als de
mensen die ze interviewt. Ze luistert naar hun antwoorden via een
koptelefoon. Er wordt een semi-privé setting gecreëerd. In deze setting
lijkt het alsof je alleen bent en voelt het alsof je niet gezien wordt. In de
serie Slaapkamers is de camera en interviewer duidelijk aanwezig en
zichtbaar. De setting bij Slaapkamers is dus minder privé. Bergman
zegt:
“Het gekke was: we bezochten ook een pornobeurs. Daar
wordt je doodgegooid met seks, maar dat vonden we
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In Tent en Seks ligt iedereen op hetzelfde bed in dezelfde koepeltent.
Van Ees noemt het ‘Een soort Achterwerk in de kast voor volwassenen
eigenlijk.’67 Ook in deze serie liggen de mensen die worden
geïnterviewd op een bed. Of dit een aannemelijke representatie
is als setting voor een interview is het antwoord nee. Door deze
setting behoud je wel authenticiteit, ik denk doordat je liggend wordt
geïnterviewd. Als de interviews van Tent en Seks en Slaapkamers in
een normale setting zouden plaatsvinden dan zou er een informelere
sfeer ontstaan. Door deze setting kom je sneller in een formelere sfeer.
De setting is een afgesloten ruimte en daardoor intiemer. Bergman
zegt:

De blik en houding van Sunny Bergman
helemaal niet geil. Maar die interviews in de tentjes, als de
stelletjes lief voor elkaar waren, dat was best erotisch. Het
tentje was trouwens ook een manier om onszelf te laten
verrassen. Mensen zeiden dingen die we niet verwachtten.”69
De setting wekt onverwachte antwoorden op. De reacties van de
mensen zijn ongeremder en eerlijker door de setting. De setting is komt
privé over bij de stelletjes dat ze de vrijheid voelen om lief voor elkaar
te zijn. Bergman en van Ees beïnvloeden het proces en proberen de
authenticiteit te behouden.

Hoe zie je The Voice: de blik en houding van de maker terug in de
montage?
In de documentaire Tent en Seks is Bergman zichtbaar en hoorbaar.
Dit is een verschil met Slaapkamers. Kramer hoor en zie je niet in deze
documentaire. Bergman zegt:
“Hoe zet je jezelf neer? Welk beeld laat je zien. Dat houdt me
bezig. Hoeveel vertel je over jezelf? Is een interview als dit pas
goed als ik genoeg intimiteiten over mezelf heb verteld? Ook
al is het niet relevant voor mijn werk?”70

Stef Biemans
Regisseur en presentator Stef Biemans (1978) herkent deze
persoonlijke insteek van Bergman. Biemans is bekend geworden
als presentator bij de VPRO bij onder andere Villa Achterwerk
(2007) en Metropolis (2010). In 2014 heeft de VPRO zijn vijfdelige
documentaireserie Amor met een snor over de liefde in Midden- en
Zuid-Amerikaanse landen uitgezonden. In deze serie zie je goed zijn
persoonlijke insteek terug. Ik vind het mooi hoe Biemans vertelt over
deze persoonlijke insteek en ik herken dit bij het werk van Bergman.
“Amor met snor is een openhartige serie. In de voiceover vertelt Biemans over zijn leven en zijn huwelijk. Hij
onthult dat Audrey hem samen met zijn schoonvader heeft
gesteriliseerd. ‘Nu moet je even je oren dichtdoen,’ lacht hij
een beetje beschaamd als we samen een aflevering kijken
waarin hij zijn favoriete positie in de slaapkamer opbiecht.
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Waar vertel je?

Bergman is bewust bezig met hoe zij zichzelf in wat ze maakt wil
neerzetten. In Tent en Seks hoor je in haar vraagstelling ook vaak
persoonlijke ervaringen terug. Door deze houding ten opzichte van
diegene die ze interviewt is ze in staat een oprechte sfeer te creëren.
De mensen die ze interviewt vertellen makkelijker iets over zichzelf
doordat Bergman dat ook doet. Als interviewer is ze op dat moment
gelijkwaardiger ten opzichte van de mensen die ze interviewt.

De persoonlijke insteek past bij zijn manier van televisie
maken. ‘Een onderwerp als de liefde kun je niet afstandelijk
benaderen, vertelt hij als we op het stoepje voor de praktijk
de bedrijvigheid in de straat observeren en af een toe een
bekende groeten. ‘Ik vraag mijn geïnterviewden het hemd
van het lijf, de meest intieme details. Dus ik moet zelf ook iets
geven, vind ik. Maar dat kan ook heel ongemakkelijk worden.
Het is zoeken naar een goede balans daarin. Sunny Bergman
heeft dat heel goed te pakken, net als Frans Bromet.”71

“Frans Bromet leerde mij de regels van ‘hoe het hoort’ tijdens
een reportage naast me neer te leggen. Hij vond het onzin de
realiteit op te poetsen voor de film en leerde mij open te staan
voor wat er gebeurt voor de camera in plaats van achter mijn
bureau alles te bedenken. Deze natuurlijke manier van filmen
past bij mij. Doordat de camera als het ware met mijn ogen de
wereld in kijkt, voer ik de kijker mee in mijn gedachtestroom.”72
Bergman beschrijft een natuurlijke manier van filmen. Ik denk dat deze
natuurlijke manier van filmen overeenkomt met het maakproces dat ik
beschrijf. Een proces dat begint bij de eerste blik in plaats van achter
je bureau. Zoals eerder beschreven ervaart Bergman haar ogen als
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“Hij stimuleerde mij om zelf camera te doen, en de situatie
zoveel mogelijk te laten zijn zoals ik hem aantrof. Niks geen
kunstlicht of met meubels sjouwen om een mooier shot te
creëren. We mochten zelfs geen tv uitzetten als we ergens
binnenkwamen, ook al zorgde het voortdurende tv-geluid
later in de montage voor problemen vanwege irritante
geluidsjumpcuts. Sowieso vond Frans harde lassen - vooral
in beeld - geen probleem. ‘De kijker mag toch wel weten
dat je in het materiaal snijdt’, zei hij droogjes. Ook was het
volgens Frans juist wél leuk om de vragen van de interviewer
te horen en om de gefilmde personages recht in de camera
te laten kijken. De ongemanipuleerde en rauwe stijl van Frans
paste me als een op maat gesneden handschoen. Doordat
de camera als mijn ogen functioneerde, kon ik de kijker
letterlijk meevoeren in mijn gedachtestroom. Een verhaal
heeft een verteller, een subjectieve blik, en die hoeft voor de
kijkers niet verhuld te worden. De werkelijkheid is dynamisch
en veranderlijk, en de registratie daarvan hangt af van het
gekozen perspectief.”73
Door de situatie zo echt mogelijk te laten behoudt Bergman de
authenticiteit. De ongemanipuleerde en rauwe stijl zorgen ervoor dat
je voor de kijkers niets verhult. Deze kenmerken zie je duidelijk terug
in Tent en Seks. Vervolgens beschrijft Bergman een zeer belangrijke
paradox die aanwezig is in het vangen en behouden van authenticiteit.
“Deze stijl is in tegenstelling met de gangbare opvattingen
over documentaires. De meeste regisseurs willen juist niet
dat de kijker merkt dat zij keuzes hebben gemaakt. En daar
ligt de paradox: juist documentaires die verhullen dat er een
maker aanwezig is, hebben extra manipulatie nodig om een
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Bergman & Bromet
				
Bergman werd door Biemans vergeleken met Bromet en dat is ook
niet zo gek. Haar blik en houding in het proces van het maken van een
documentaire is veranderd door documentairemaker Frans Bromet
(1944). Frans Bromet zat in 1965 op de Filmacademie waar hij zich
verzette tegen het idee van de filmer als auteur. Deze documentaires
zijn allen herkenbaar aan zijn consequente stijl: interviewend vanachter
zijn camera. Bromet was de eindredacteur van het programma
Veldpost, een programma over armoede in Nederland, waarin hij
Bergman voor het eerst ontmoette. In Bergman haar boek Sletvrees
(2013) beschreef ze over onder andere haar ervaringen in het
maken van documentaire programma’s en hoe haar werkwijze in dit
maakproces veranderde door Bromet. In een interview zegt Bergman:

een camera waarmee ze de kijker meevoert in haar gedachtestroom.
Bergman is altijd aanwezig in haar documentaires en is dus niet alleen
een onderdeel van het maakproces. Ze is ook een onderdeel van het
eindproduct. In haar boek zegt ze:

Conclusie vanuit de driedeling

Intimiteiten vertellen

De paradox die Bergman beschrijft kwam ik tijdens mijn onderzoek ook
tegen. Door je als maker te verbinden met je spelers en bij wijze van
spreken de authenticiteit te vangen en behouden doet dat iets af aan
de authenticiteit. Hoe meer je als maker probeert alles te verhullen hoe
minder authentiek het blijkt. Later meer over hoe deze paradox werkt.

In de analyse hebben we gezien dat de drie aspecten van Nichols van
toepassing zijn op deze twee documentaires. Aan de hand van deze
driedeling en de reacties van Kramer en Bergman vallen mij verschillen
en overeenkomsten op.
Documentaires gaan over echte mensen die zichzelf presenteren en
spelen. Wie zijn de echte mensen die zichzelf presenteren en spelen?
Wat we hebben gezien dat in Slaapkamers:
• De mensen die in deze serie te zien zijn, spelen en presenteren ten
alle tijde zichzelf.
• Er wordt gebruik gemaakt van niet-professionele acteurs. Een
amateurspeler komt echter over dan een acteur als diegene
zichzelf presenteert en speelt in een documentaire.
• Er wordt een zo divers en breed mogelijk spectrum aan mensen
opgevoerd.
• Er zijn niet uitermate merkwaardige mensen te zien, er wordt
gezocht naar Jan modaal, waar er veel van rondlopen in
Nederland.
• Er worden nationaal interviews afgenomen.
• Er worden mensen geselecteerd op hun authenticiteit. Mensen die
jargon gebruiken en te gemakkelijk praten over hun relatie vallen
af.
• Er worden mensen geselecteerd op dat er iets moet wringen in het
verleden, of tussen beide partners.
• Het werven van deze mensen kost veel tijd. Het is niet gemakkelijk
om uit alle culturen mensen te vinden die willen deelnemen.
Wat we hebben gezien in Tent en Seks:
• De mensen die in deze serie te zien zijn, spelen en presenteren ten
alle tijden zichzelf.
• Er zijn koppels, vrienden en mensen alleen in de tent te zien.
• Er worden internationaal interviews afgenomen met mensen uit
verschillende landen.
• De autoriteit ligt bij de mensen zelf en er komen geen experts aan
het woord. Niemand kan de rol op zich nemen als het gaat over het
vertellen van je persoonlijke gevoelens en belevenissen.
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natural fly on the wall-gevoel te bewerkstelligen. Regisseurs
van dit soort documentaires zullen vaker vragen aan de
personages of ze iets willen doen, omdat ze de eerste keer
per ongeluk in de camera hebben gekeken, en gaan meestal
op zoek naar ‘filmische settings’ en ‘conflictsituaties’. Waarbij
de gefilmde scenes ‘het verhaal zelf vertellen’. Maar doordat
de regisseur de regie van het leven van de mensen die hij
filmt overneemt, verworden deze tot een soort acteurs in hun
eigen leven.”74

Documentairefilms spreken over de daadwerkelijke situaties
of gebeurtenissen. Wat zijn de daadwerkelijke situaties of
gebeurtenissen waar over wordt gesproken?

Wat we hebben gezien in Tent en Seks:
• De situaties en gebeurtenissen waar over wordt gesproken zijn
privé onderwerpen.
• Er is een specifieke vraag vanuit de maker: Hoe seksueel bevrijd
zijn we?
• Er is een duidelijke onderverdeling in de sub-onderwerpen die
worden behandeld in de afleveringen.
• Elke aflevering heeft een ander sub-onderwerp.
• Door in een interview te blijven doorvragen komen de
geïnterviewde tot een punt dat ze zichzelf ontmaskeren.
• In het persoonlijke schuilt het universele. Chimamanda Ngozi
Adichie: ‘In the particular lies the universal’.
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Wat we hebben gezien in Slaapkamers:
• De setting waar de interviews plaats vinden is in slaapkamers van
de stellen die worden geïnterviewd.
• De slaapkamer is een symbool voor de relatie, een privédomein.
• Er zijn drie cameraperspectieven, drie focuspunten.
• Hoe soberder de vorm, hoe minder je verbloemt.
• Er wordt ingezoomd op persoonlijke details van het
slaapkamerinterieur.
• Het is een intieme, kleine semi-privé setting.
• De setting zorgt voor een openhartige sfeer.
• De setting nodigt uit tot fysieke ontspanning.
• Kramer zit zelf in dezelfde ruimte als de geïnterviewde.
Wat we hebben gezien in Tent en Seks:
• De setting waar de interviews plaatsvinden is een koepeltent.
• Er is één cameraperspectief, één focuspunt.
• Het is een intieme, kleine semi–geconstrueerde privé setting.
• De setting zorgt voor een openhartige sfeer.
• De setting nodigt uit tot fysieke ontspanning.
• Bergman zit niet in dezelfde ruimte als de geïnterviewde.
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Wat we hebben gezien in Slaapkamers:
• De situaties en gebeurtenissen waar over wordt gesproken zijn
privé onderwerpen.
• De situaties en gebeurtenissen waarover gesproken wordt zijn
gericht op de relatie van deze mensen.
• Er is niet iets specifieks dat de maker te weten moet komen.
• Mensen zijn zich er soms niet van bewust dat ze in beeld zijn als
de ander aan het woord is. Het effect is dat er authentieke reacties
zichtbaar worden.

Als een documentaire een verhaal vertelt, is het verhaal een
aannemelijke representatie van wat er gebeurd is.
Waar wordt dit verhaal verteld en is dit een aannemelijke
representatie?

The Voice
Hoe zie je The Voice: de blik en houding van de maker terug in de
montage?

Wat we hebben gezien in Tent en Seks:
• De mensen kijken recht in de camera.
• Bergman is bewust bezig met hoe zij zichzelf in wat ze maakt wil
neerzetten.
• Bergman vertelt voor een goed interview ook intimiteiten over
haarzelf.
• Bergman bedient zelf de camera.
• Bergman stelt zelf hoorbaar en zichtbaar de vragen.
• Bergman is zichtbaar en hoorbaar in de uiteindelijke montage.
• Bergman verhult niet dat er een maker aanwezig is.
• De situatie wordt zoveel mogelijk gelaten zoals ze hem aantroffen.
• De kijker mag weten dat er in het materiaal wordt gesneden.
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Wat we hebben gezien in Slaapkamers:
• De mensen kijken recht in de camera.
• Kramer vertelt zo’n gesprek ook over zichzelf. Het helpt om mensen
losser te maken.
• Kramer bedient zelf de camera.
• Kramer stelt zelf de vragen.
• Kramer is niet zichtbaar en hoorbaar in de uiteindelijke montage.
• De situatie wordt zoveel mogelijk gelaten zoals ze hem aantroffen.
• Achteraf zijn de stotterige opnames vaak beter dan verwacht.

Conclusie
Kramer en Bergman gebruiken in hun documentaire echte mensen
die zichzelf presenteren en spelen. De onderwerpen die in deze
documentaires worden aangesneden zijn intieme privé-onderwerpen.
Ze maken beide gebruik van een intieme, kleine semi-privésetting.
Over het algemeen lijken deze documentaires op elkaar, op kleine
verschillen na. Een duidelijk verschil tussen de twee documentaires
is The Voice van de maker. Kramer heeft een esthetische theatrale
insteek en Bergman een filosofische en journalistieke insteek. De
verschillende achtergronden zijn goed zichtbaar en hoorbaar. Bij
Kramer is het onderwerp minder belangrijk en zijn de verhalen meer
van de mensen dan van hem. Dit levert een grotere authenticiteit op
dan bij Bergman. Bij haar is het onderwerp meer van belang en wil zij
iets specifieks te weten komen. De verhalen van de mensen worden
gestuurd door haar vragen. Bij Bergman is het beeld authentieker
doordat zij de constructie laat zien. Bij Kramer is de montage strakker
en is de constructie niet zichtbaar. Deze verschillen komen voort door
The Voice van de maker. Vanuit hun blik en houding beïnvloeden zij de
authenticiteit van de mensen in hun maakproces.
We komen steeds dichter bij het antwoord op de vraag: Hoe beïnvloedt
de blik en houding van de theatermaker de authenticiteit van een speler
in een maakproces?

DEEL DRIE
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The Voice van de maker

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3
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Aspect 3 van wat kenmerkend is voor een documentaire is volgens
Nichols: “Documentairies tell stories about what happens in the real
world.” Nichols stelt een interessante vraag bij dit aspect. Namelijk
wanneer documentaires een verhaal vertellen, van wie is dan het
verhaal? Van de filmmakers of van de mensen die in de documentaires
aan het woord komen? Komt het verhaal uit de gebeurtenissen en
mensen in de documentaire voort of is het voornamelijk het werk
van de filmmaker?75 De vragen die hij hier stelt zijn van belang voor
dit onderzoek, omdat dit te maken heeft met de hoofdvraag: Hoe
beïnvloedt de blik en houding van de theatermaker de authenticiteit van
een speler in een maakproces?
Een maker heeft tijdens het maakproces invloed op de authenticiteit
van een speler door zijn blik en houding ten opzichte van de wie, wat en
waar. Een maker heeft altijd invloed op het maakproces, anders zou het
geen maker zijn. De stelling van Grieson over documentaires: ‘creative
threatment of actuality’76 is daarom gepast bij deze vraag. De maker
maakt de creative threatment. Zodra er geen creative threatment meer
is, is er geen maker meer. De vraag die ik krijg bij dit antwoord is: in
hoeverre wil je als maker invloed hebben op de authenticiteit van de
speler? Dit verschilt per maker. Je zou kunnen zeggen dat:
Veel authenticiteit van de speler –> de maker doet concessies.
Weinig authenticiteit van de speler -> meer authenticiteit van de maker.
In de grafiek hieronder laat ik een aantal voorbeelden zien van hoe
een maakproces vanaf de eerste blik op de speler tot een toonmoment
kan worden beïnvloed door een maker. De horizontale as = tijd,
vanaf de eerste blik op een speler tot het toonmoment. De verticale
as = de authenticiteit, van een amateurspeler met niet of nauwelijks
spelervaring. De lijn = de maker, de invloed van de maker op de
authenticiteit door de tijd.

(Figuur 1)
Dit is een inschatting van het maakproces van Kramer aan de hand
van de analyse. Je kunt zien dat vanaf de eerste blik op de ander
de authenticiteit nog op zijn hoogst is. Kramer beïnvloed tijdens zijn
gesprekken de mensen vrijwel niet.
De authenticiteit vermindert bij de montage pas. Bij de montage maakt
Kramer er een strak gemonteerde documentaire van en verhult hij
de constructie en zichzelf. De documentaire balanceert daarom ook
tussen de vraag of het nou echt of gespeeld is.

(Figuur 3)
Ik heb ook een grafiek gemaakt van mijzelf als maker. Vanaf de eerste
blik op de ander is de authenticiteit nog op zijn hoogst. In het begin
van dit proces verbind ik mij met de speler waardoor de authenticiteit
vermindert. Vervolgens ben ik bezig om de ander te leren kennen
door te luisteren naar zijn verhalen. Dit is een exploratiefase. De
authenticiteit blijft dan gelijk. Daarna komt er een componeerfase en
theatraliseren-fase waarin de authenticiteit vermindert. De speler
heeft op dat moment minder eigen inbreng en ik regisseer dan
meer. In het laatste gedeelte stijgt de authenticiteit, omdat ik dan de
verantwoordelijkheid van het spelen van de voorstelling teruggeef aan
de speler.
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(Figuur 2)
Dit is een inschatting van het maakproces van Bergman aan de hand
van de analyse. Je kunt zien dat vanaf de eerste blik op de ander de
authenticiteit nog op zijn hoogst is. Al vrij snel beïnvloedt Bergman
vanuit haar makerschap de authenticiteit van de mensen. Zij stuurt hen
in bepaalde richtingen door haar benadering. De authenticiteit stijgt
pas bij de montage. Bij de montage laat Bergman de constructie en
zichzelf zien en daarom komt ze uit op dezelfde lijn als Kramer.

Je kunt je voorstellen dat de lijnen in deze grafieken bij verschillende
makers er altijd anders uit zullen zien. Elke maker beïnvloedt vanuit zijn
eigen blik en houding het maakproces. Het is de keuze van de maker of
zijn belang ligt bij de authenticiteit van de speler.
Zoals je ziet doen zich een aantal dilemma’s voor. Als je de
authenticiteit van een speler vangt door je als maker te verbinden met
diegene doet dit iets af aan de authenticiteit. Als we daarbij kijken naar
een theatraal maakproces ligt de vraag op de loer: is theater het doel
of het middel? Deze vraag komt vaak naar voren door het neveneffect
van theater. Een theatraal maakproces heeft zonder dat dat het doel
is een therapeutische werking waarbij sociale vaardigheden en
zelfvertrouwen worden getraind. In dit maakproces kost het werven en
behouden van spelers veel tijd. Er zijn veel randvoorwaarden waar je
rekening mee moet houden en beren die je onderweg moet schieten.
Ik vind het begrip faciliterend kunstenaar passend bij dit onderzoek. Ik
streef er naar een faciliterende maker te zijn. Ik zou dienstbaar willen
zijn aan de authenticiteit van de speler, maar mijn ‘creative threatment’
altijd willen behouden. Dit is namelijk de voeding voor mijn blik. Mijn blik
op de ander start vanuit een open, geïnteresseerde en nieuwsgierige
blik, waarin ik de ander tegemoet treed om contact te maken vanuit
verwondering.

Waarom theatermaker en niet documentairemaker?

•
•
•
•

Je bent in het theater en je ziet alles wat er is. Fotografie, film en
documentaire kadert de blik naar binnen, waar theater juist de blik naar
buiten kadert. In het theater kun je zelf bedenken waar je naar kijkt.
De toeschouwer beslist met zijn blik. In theater monteer je in real time
en bij documentaire wordt het montagemoment uitgesteld. Er wordt
minimaal gemonteerd in het moment door specifieke vragen te stellen
en de camera uit en aan te zetten, in en uit te zoomen en te focussen.

In het hier en nu

In het hier en nu

Na het lezen van deze scriptie vraag je je misschien af waarom
ik theater maak en niet documentaires. Documentaire maken is
een ander medium. Maar wat voor documentaire geldt, geldt ook
voor theater. Het grote verschil tussen een documentaire en een
theatervoorstelling is dat bij een theatervoorstelling de spelers fysiek
aanwezig zijn voor de toeschouwer. Het contact tussen het publiek en
de spelers in het hier en nu, op het moment van de voorstelling vind ik
het waardevolste dat er bestaat. Ik geniet ontzettend van het beleven
van een voorstelling. Er vindt een interactie plaats tussen publiek en
spelers die bij elke voorstelling weer anders is. Spelers maken een
groei door in een maakproces en kunnen je onverwachts verrassen
tijdens de voorstelling. Er zit leven in en het wordt doorleefd. Theater
komt dichtbij de toeschouwer. Het geeft een enorme adrenalinekick
voor zowel de spelers als de maker. Theater is een medium waar alle
disciplines met elkaar zijn verweven. Kattenbelt heeft beschreven wat
kenmerkend voor theater is.
Performer en toeschouwer
In het hier en nu
Liveness en aanwezigheid:
betrokkenheid om samen te komen
Lichaam, ruimte en tijd77

Theater is live. Je zou kunnen zeggen dat theater is in het hier en nu,
televisie is in het daar en nu en film is daar en toen. Kattenbelt is niet
diegene die deze kenmerken van theater heeft bedacht. Er zijn velen
eeuwen oude filosofen die deze kenmerken hebben onderzocht. Onder
andere de Duitse filosoof Hegel (1770 – 1831), hij kenmerkte theater
als: ‘Het dramatische kunstwerk is pas in voltooiing op het moment van
de voorstelling.’78 Bij een documentaire is het kunstwerk in voltooiing op
het moment van opnemen en niet op het moment dat de documentaire
getoond wordt aan de toeschouwer. Bij theater valt alles samen op die
ene avond. Het is vluchtig waardoor de spanningsboog en adrenaline
ook een rol spelen. Je adem gaat sneller, je bent zenuwachtig en er
komt speciaal voor jou publiek kijken. Bij theater is er geen scheiding
tussen de wereld van de spelers en de wereld van de toeschouwer.
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Rimini Protokoll
De driedeling van Nichols is ook van toepassing voor theatermakers. Ik
zal een aantal voorbeelden geven vanuit theater. Deze voorbeelden zal
ik kort aanstippen. Een voorbeeld aan de hand van een professioneel
theater dat zich bezighoudt met dezelfde driedeling is Rimini Protokoll.
Rimini Protokoll is een Duits theaterlabel. Vanaf het jaar 2000 werken
Helgard Haug (1969), Stefan Kaegi (1972) en Daniel Wetzel (1969) als
een team samen om continue tools voor theater te ontwikkelen met
onverwachte perspectieven op de realiteit. Zij worden vaak benoemd
als de uitvinders van een nieuwe vorm van documentair theater. Daar
is een boek over geschreven Experts of the everyday. The Theatre of
Rimini Protokoll (2008)

“A Rimini performance is never perfect, nor should it be. At
the point where the performers become practised enough
to feel secure, begin to build their roles and to act, the piece
loses more than just its charm. Insecurity and fragility are
the defining moments of what is understood by many to be
authenticity.”81
Kramer benoemde de verlegenheid van een speler al: “Juist de stiltes
en het onhandige gestotter zijn aandoenlijk. De broosheid maakt
het mooi.”82 Dit komt overeen met dat wat Rimini Protokoll vertelt. De
authenticiteit van de speler zit in de onzekerheid en kwetsbaarheid.
De fouten die worden gemaakt tijdens het spelen zijn juist de grootste
interesse van Rimini Protokoll. “We like the possibility of these small,
human, catastrophe ic embarrassments, rooted in misunderstanding
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Documentairefilms spreken over de daadwerkelijke situaties of
gebeurtenissen.
Echte mensen zijn Rimini Protokoll’s merk. Zij staan centraal als experts
en zeker niet als amateurs. Ze creëren voorstellingen aan de hand van
verhalen, ervaringen en hun professionele of privékennis of gebrek aan
kennis. 84 Op hun website staat:
“Heel wezenlijk daarvoor is de omgang met amateurs en
de manier waarop verhalen van deze ‘non-acteurs’ worden
geregisseerd. ‘Experts van alledag’ worden ze ook wel
genoemd, de performers die Rimini Protokoll kiest. Ze nemen
hun eigen geschiedenis, beroep en verhalen mee en vormen
de basis van de voorstelling. Overigens worden ze met veel
zorg geselecteerd en ook keurig betaald. Daniel Wetzel: ‘Het
is niet belangrijk of iemand de waarheid spreekt, we kijken
eerder naar de manier waarop iemand zich uit of welke rol
hij aanneemt.’ Helgard Haug: ‘Ons onderzoek gaat ook om
de atmosfeer. Wij zien plotseling de poster achter het bureau
van een expert. Niet zelden worden de bijzaken belangrijk.’
Deze bijzaken, die via de experts worden gesignaleerd,
vormen een belangrijke bron van een voorstelling. Vaak
worden ze omgezet in concreet materiaal, rekwisieten die
het documentaire karakter van het werk ondersteunen. Zo
bracht één van de experts in de repetities van de voorstelling
Karl Marx: Das Kapital, Erster Band een anderhalve meter
lang boekwerk mee – een zeldzame uitgave van Das Kapital
– dat vervolgens in een nageschilderde versie werd verwerkt
in het decor. Dit is een belangrijke strategie om echtheid en
theatraliteit in de voorstelling ter discussie te stellen.’’85
Ik kan veel uitgebreider ingaan op Rimini Protokoll. In het boek
Experts of the everyday. The theatre of Rimini Protokoll (2008) wordt

95

Experts van het alledaagse

Experts van het alledaagse

Documentaires gaan over echte mensen die zichzelf presenteren en
spelen.
In hun projecten staan echte mensen altijd centraal. ‘Experts of their
daily life’ worden zij door hen ook wel genoemd. ‘’A concept that
consciously opposed amateur theatre; those on stage should nog be
judged on what they couldn’t do (i.e. act), but rather on the reason fort
heir presence on stage.’’80 Hun blik en houding op het maakproces
beïnvloedt de authenticiteit van de spelers waarmee zij werken. Zij
zullen hun spelers nooit dingen laten doen die ze niet kunnen.

and actually not at alle mbarring but universally human.”83 Bij hen gaat
het over echte mensen die zichzelf presenteren en spelen in plaats van
een rol spelen of performen.

Eigen voorbeelden
er uitgebreid ingegaan op hun werkwijze. Vrijwel alles in het boek is
interessant en sluit aan op dit onderzoek. Ze zijn een groot voorbeeld
voor mij in hoe zij deze driedeling inzetten in hun theaterprojecten. Ik
bewonder hun consequente benadering van de hun spelers. Zij zien
de verhalen van hun spelers als kennis en daardoor als experts van het
alledaagse.

In de analyse van de documentaires ben ik er ook achter gekomen
dat de authenticiteit wordt behouden door de setting waar het
zich afspeelt. Zowel bij Slaapkamers als Tent en Seks speelt de
documentaire zich af in een intieme, kleine, semi-privé setting. Dit heeft
veel invloed gehad op de authenticiteit.

Pop-Up-Theater van het Rotterdams Wijktheater
Tijdens mijn stage bij het Rotterdams Wijktheater heb ik het Pop-UpTheater opgezet. Dit is een voorbeeld waar de driedeling duidelijk is in
vorm gegeven in een project. De intieme kleine semi privé setting, de
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De Verwendoos
Ik geef een voorbeeld dat de intieme, kleine, semi-privé setting
ondersteunt uit eigen praktijkervaring. Het concept was een act voor
een festival. In de uitvoering heeft de setting vooral invloed gehad
op de authenticiteit. Dit concept is intuïtief ontstaan en niet vanuit de
insteek om de authenticiteit te behouden. Met twee klasgenoten heb
ik een concept ontwikkeld. Dit concept is een straattheateract die we
onder de naam De Astronauten, hebben ontwikkeld voor festivals.
Met deze act hebben wij op allerlei plekken gespeeld. De act heet De
Verwendoos. De Verwendoos is een smalle tent ter grootte van een
dixie. In deze tent nodigen we voorbijgangers uit om plaats te nemen.
Het is een vluchtige ontmoeting. Eén persoon, op één kruk, in één
tentje. In de drie daarop volgende minuten is werkelijk alle aandacht
voor ons eenkoppig publiek. Van buitenaf verwennen wij deze persoon
met brieven, liederen, gedichten, geluid, lekkernijen en attributen. Alle
zintuigen worden in deze persoonlijke unieke ervaring geprikkeld.
Door de intieme kleine semi-privé setting ontstaat er een openhartige
sfeer. Vaak durft de persoon die in De Verwendoos plaatsneemt zich
kwetsbaar op te stellen. Er wordt een persoonlijk verwenmoment
gecreëerd rondom deze persoon. In deze setting lukt het voor drie
minuten de authenticiteit van de bezoeker te vangen en behouden.
De verwenervaring begint bij onze eerste blik op de ander. In één
oogopslag proberen we via onze waarneming deze persoon te kennen.
Zowel wij als de bezoeker doen zich niet anders voor en presenteren
en spelen onszelf.

verhalen en echte mensen komen hierin terug.
In Rotterdam staat op een gekozen plek, in een buurt van de stad,
een Pop-Up-Theater. Dit theater is een simpel theater dat tijdelijk
geplaatst wordt in een huis, een hal, een zaal of in de openbare ruimte.
Het kan staan in leegstaande winkel- en bedrijfspanden maar ook
in buurtgebouwen of verzorgingshuizen, maar ook bij jou thuis. Het
Pop-Up-Theater heeft een omheining, een achterwand, een speelvlak
met licht erop en zitplaatsen voor het publiek. Je kunt zien waar het bij
theater om draait: een podium en publiek, een verhaal en toehoorders.
De constructie van het theater is zichtbaar.
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Van bijeenkomst tot toonmoment
In dit theater heb ik mensen uitgenodigd tijdens mijn stage bij het
Rotterdams Wijktheater. Dit maakproces duurde drie maanden. De
deelnemers waren bewoners uit een 50+ flat in Rotterdam Zuid en
een groep homoseksuele bejaarden uit Rotterdam Noord. Beide
spelersgroepen hadden niet of nauwelijks spelervaring. Het werven
van de deelnemers duurde ongeveer vijf weken. Ik ben gestart vanuit
de vraag: Waar ben jíj thuis? En waarom ben jíj daar thuis? Wat maakt
Rotterdam tot jouw thuis? Wat maakt deze plek tot jouw thuis? Deze
verhalen heb ik verzameld in een eerste bijeenkomst. Na de eerste
bijeenkomst mochten de deelnemers kiezen of ze hiermee door wilden
gaan. In de drie volgende bijeenkomsten ben ik op een eenvoudige
manier theater gaan maken vanuit hun verhalen. Ik heb een korte
presentatie van ongeveer 30 minuten gemaakt waar de deelnemers
hun verhalen vertelden. Deze presentatie speelden zij eerst voor
publiek uit hun eigen omgeving. In dezelfde periode heb ik dit Pop-UpTheater ook neergezet in Rotterdam Zuid. Deze deelnemers doorliepen
hetzelfde traject. De deelnemers van beide wijken hebben voor elkaar
gespeeld bij een toonmoment in het Pop-Up-Theater in een buurthuis.
Er ontstaat een uitwisseling tussen verhalen, deelnemers en publiek uit
de verschillende wijken. De deelnemers waren elkaars publiek.
Aan de hand van deze stage heb ik een format voor een zo’n
dergelijk maakproces geschreven vanuit mijn ervaringen. Heb je
daar belangstelling voor, of vind je het leuk om mee te denken over dit
maakproces, dan hoor ik dat graag.

Pop-Up-Theater van het Rotterdams Wijktheater

De Verwendoos

De Verwendoos
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Conclusie en toepassing op de vloer

Een samenvatting van de blik
Als je voor het eerst kan zien zie je een waas. Je leert zien en je
zintuigen helpen daarbij. Niemand ziet hetzelfde dit komt mede door je
normen, waarden, structuren en ideeën. Wat je ziet is subjectief, want
je ziet nooit alles, maar een selectie van het geheel. Je waarneming is
doelbewust door je betrokkenheid. Je hebt een bepaalde instelling en
intentie. Per doel verschilt het wat je ziet en welke betekenis je daaraan
geeft. Je blik is nooit uitontwikkeld. Waar je blik naar uitgaat kun je
herleiden door het verleden. Waarnemen is actief. Je verhouding tot
de ander is nooit waar of onwaar, maar gaat erom of je handelen in
betrekking tot de ander juist of onjuist is. Je verhouding tot de ander
is materiaal om daarvan uit te maken. Door de ander te zien leer je
diegene kennen. Je kan als theatermaker een ander perspectief geven
op wat er al is vanuit je eigen blik en houding. In het persoonlijke schuilt
het universele. Het publiek identificeert zich met de spelers welke ze
zien en horen. Dus leer je eigen blik kennen. Ontdek wat je filter is, ga
na waarnaar jij kijkt. Start je proces vanaf je eerste blik op de ander.
Blijf je spelers tijdens het maakproces actief waarnemen, ook voor of
na de repetitie of in de pauze. Verbind je zintuigelijk en fysiek met je je
spelers. Deel persoonlijke intimiteiten met hen, waardoor je spelers
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gemakkelijker iets van zichzelf zullen delen. Blijf doorvragen bij je
spelers tot je bij hun kern komt.
Toepassing op de vloer
Zoals we hebben gezien is documentaire een ander medium dan
theater en vraagt dat daarom ook om een andere montage en
toepassing. Bij documentaire en bij theater vindt er montage plaats.
Tijdens het schrijven van deze scriptie heb ik stage gelopen bij het
Rotterdams Wijktheater. Daar heb ik het Pop-Up-Theater opgezet,
zoals eerder beschreven. Mijn afstudeervoorstelling heb ik gemaakt
bij Theater Klare Taal. Deze voorstelling maakte ik met spelers met
een beperking. Op beide plekken heb ik theater gemaakt vanuit dit
onderzoek. Een onderzoek in een scriptie is anders dan het toepassen
op de vloer, heb ik ontdekt. In deze conclusie geef ik een aantal
inzichten die ik tijdens mijn praktijkervaringen heb opgedaan. Wat is
theatraliseren? In het kort: theatraliseren betekent een vertaling maken
van wat je wilt vertellen naar de vloer. Door deze scriptie weet ik hoe
ik wil theatermaken om de authenticiteit van een speler te behouden.
Hoe vertaal je dit naar de vloer? Welke theatrale principes kun je
inzetten als theatermaker om een speler zo authentiek mogelijk te
laten zijn? Er zijn vele theatrale vertalingen mogelijk. Ik geef een aantal
voorbeelden die eyeopeners voor mij zijn geweest aan de hand van
de driedeling van Nichols. Dit zijn mogelijkheden die je zou kunnen
toepassen. Het is prettig voor dit maakproces als je als theatermaker
de vrijheid ervaart in wat je kunt maken en met wie. Dan kun je
materiaal maken met en vanuit je spelers. Al deze vertalingen hebben
het doel om de authenticiteit van de spelers te behouden. Neem bij
deze toepassingen in je achterhoofd dat de spelers die ik beschrijf
in dit onderzoek definieerde als: Een niet-professionele acteur. Een
amateurspeler of speler die niet of nauwelijks spelervaring heeft. Het
zijn spelers die niet perse de ambitie hebben om te spelen en leren.
Een aantal toepassingen komen uit het boek: Dramatiseren. Van idee
tot voorstelling. Geschreven door Roel Twijnstra, Peter van den Hurk en
Bas Verspaget.
Theater vanaf de eerste blik. Neem nu je eigen blik onder de loep!
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De startvraag van deze scriptie kan ik nu beantwoorden. Hoe
beïnvloedt de blik en houding van de theatermaker de authenticiteit van
een speler in een maakproces?
Een maker heeft tijdens het maakproces invloed op de authenticiteit
van een speler door zijn blik en houding ten opzichte van de wie, wat
en waar. Hoeveel invloed de maker heeft verschilt per maker. De blik
en houding is van iedereen verschillend en blijft in ontwikkeling. Wil
je als maker veel authenticiteit van je spelers dan doe je, als maker,
in zekere zin concessies en ben je faciliterend aan je spelers. Leg
je als maker meer belang bij je eigen authenticiteit dan is er minder
authenticiteit van de speler. Als maker hoef je niet het één of het ander
te doen. Je kunt je daartussen bewegen. Je zult moeten beseffen dat
hoe meer je als maker de authenticiteit van een speler gaat regisseren
en vastleggen, hoe minder authentiek je speler wordt. Authenticiteit
afdwingen werkt niet.

Wat?
Theater spreekt over daadwerkelijke situaties of gebeurtenissen.
• Je spelers kunnen vertellen over situaties en gebeurtenissen die
ze meegemaakt hebben.
• De situaties en gebeurtenissen waarover je kan praten met je
spelers kunnen privé onderwerpen zijn.
• Er is niet iets specifieks dat je te weten moet komen.
• Je spelers zijn experts van hun dagelijkse leven. Ze kunnen
vertellen over hoe iets werkt, waar zij kennis van hebben. Zolang
ze daar bevlogen over kunnen spreken maakt dit de kennis
levendig en echt.
• Je kan je spelers laten bewegen, zingen, dansen, handelen
e.d. zoals ze dat zelf zouden doen in een alledaagse situatie of
gebeurtenis.
• Je kan je spelers gelijktijdig dezelfde dagelijkse rituelen of
handelingen laten uitvoeren. Dan zie je dat iedereen verschillend
is.
• ‘’Je spelers kunnen zich rechtstreeks richten tot toeschouwers.
(functie: verschil aangeven tussen zeggen en denken, zichtbaar
maken van ondertonen en achtergedachten, hardop zeggen wat
men denkt, etc. denk hierbij aan de ‘vroegere’ monologue intérieur
(innerlijke alleenspraak) en het ‘apart’ (terzijde)’’86
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Het verhaal:
• De kern moet realistisch en geloofwaardig blijven. Het moet dichtbij
de speler blijven zodat hij zichzelf nog kan herkennen in zijn eigen
verhaal.
• De tekst van het verhaal kan als houvast worden vastgelegd. De
oneliners kunnen worden vastgelegd.
• Kan veranderd worden in tijd; in tegenwoordige tijd, verleden tijd,
voltooid verleden tijd.
• ‘’De spelers kunnen spreken in de derde persoon (functie: kritische
afstand scheppen, oog houden voor het geheel, depersonalisering
(ontpersoonlijking)’’88
• Kan in een andere volgorde worden verteld.
• Kan in stukken worden opgedeelt en deze gelijktijdig met de
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Wie?
Theater gaat over echte mensen die zichzelf presenteren en spelen
• Je kan gebruik maken van niet-professionele acteurs. Een
amateurspeler komt echter over dan een als diegene zichzelf
presenteert en speelt.
• Je kan een zo divers en breed mogelijk spectrum verzamelen als
spelersgroep.
• Je kan spelers selecteren op hun authenticiteit. In principe is
iedereen authentiek. Maar mensen die jargon gebruiken of te
gemakkelijk praten over persoonlijke gevoelens en belevenissen
zijn minder authentiek. Of bij spelers die bewust zo echt mogelijk
willen zijn werkt dit soms juist averechts. Dit roept het omgekeerde
op en kan krampachtig overkomen.
• Je kan spelers selecteren op dat er iets moet wringen in het
verleden, of tussen beide partners.
• Het werven van deze mensen kan veel tijd kosten. Dit is een
onderdeel van je proces.
• De autoriteit van dat wat er verteld wordt ligt bij de spelers zelf.
Niemand kan de rol op zich nemen als het gaat over het vertellen
van je persoonlijke gevoelens en belevenissen.
• Je kan je spelers door de vierde wand laten spelen. Dit komt
natuurlijker over in sommige scenes. Ze accepteren en zien het
publiek. Door oogcontact met het publiek kunnen spelers reageren
in het hier en nu.
• Als je spelers zich inleven in een personage en transformeren,
wordt dit vaak ongeloofwaardig.
• Je spelers kunnen hun eigen naam, accent en woordkeuze
gebruiken. Ook kunnen zij hun eigen kleding mee brengen als
kostuum.

•
•
•
•

•
•

Waar?
Als theater een verhaal vertelt, is het verhaal een aannemelijke
representatie van wat er gebeurd is.
De setting:
• Kan een symbool zijn voor wat er wordt verteld.
• Kan een privélocatie van je spelers zijn.
• Zorgt voor een openhartige sfeer.
• Nodigt uit tot fysieke ontspanning.
• Kan een letterlijke of nagebootste setting zijn.
• Kan intiem, klein en een semi-privé setting zijn.
• Hoe soberder de vorm van je setting, hoe minder je verbloemt.
• Persoonlijke spullen van de spelers kunnen onderdeel van de
setting zijn. Je kan je daarbij focussen op persoonlijke details in de
spullen.

De spelers:
• Kunnen een mening vormen over hun eigen verhaal en dit
hoorbaar en zichtbaar maken.
• Kunnen samen één verhaal vertellen.
• Kunnen de handelingen in het verhaal uitbeelden.
• Kunnen een situatie uit het verhaal uitspelen.
• Kunnen in en uit deze situatie stappen en door vertellen.
• Kunnen uit de situatie stappen en in het hier en nu reageren. De
constructie wordt hierdoor zichtbaar.
• Kunnen een stilstaand beeld, tableau vivant, maken rondom een
moment uit een verhaal.
• Kunnen commentaar leveren op elkaars verhalen. Dit commentaar
kan positief of negatief zijn. Dit kan onderling meningsverschillen
opleveren.
• “De spelers kunnen dierbare spullen meenemen. Middelen:
dierbare spullen die natuurlijke reactie of verhaal uitlokken.”

104

105

Theatraal vertalen

Theatraal vertalen

•

andere spelers door elkaar vertellen. Bijvoorbeeld: speler 1 deel
1, speler 2 deel 1, speler 3 deel 1. En dan speler 1 deel 2, speler 2
deel 2, speler 3 deel 2, etc.
Kan worden verteld waarbij wordt gefocust op specifieke
gedetailleerde momenten.
Kan worden verteld waarbij wordt gefocust op de zintuiglijkheid.
Kan door een andere speler worden verteld terwijl diegene
waarover het verhaal gaat zichtbaar is.
Kan een poëtische of ritmische vorm krijgen. Dit kan door herhaling
van bepaalde zinnen, bijv. ‘Ik weet nog goed’, ‘Zeg dat ik’, ‘Ik
herinner me’.
Kan worden ondersteund door spullen, afbeeldingen, muziek of
iets wat wordt geprojecteerd.
Kan worden verteld door beweging. Bijvoorbeeld door dagelijkse
routines.
Hoeft niet altijd live te worden verteld. Bijvoorbeeld: stemmen
kunnen worden opgenomen.

Dankwoord
Bij deze scriptie heb ik veel gehad aan de blik van anderen. Daarvoor
veel dank.

Bedankt voor jullie blikken.
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Dank voor jullie blikken

Dank je…		
Bart Bleijerveld voor je intensieve, stimulerende en inspirerende
begeleiding en vakkundige blik.
Bas Verspaget voor je meelezende en schone blik.
Kees Deenik voor mijn ervaringen die ik heb mogen opdoen bij jou met
mijn stage bij het Rotterdams Wijktheater en je overstijgende blik vanuit
het werkveld.
Wietske Flederus voor je grafische blik op het ontwerp van mijn
scriptie.
Anna Kindt voor je illustraties en je creatieve blik.
Koen Reijnen voor zowel je liefdevolle als kundige blik en het helpen
structureren van mijn scriptie.
Vera van Meurs en Frank Arbouw voor jullie stimulerende blik en de
plek om mijn hart te luchten.
Jozefien Haagen voor de redactie en je taalkundige blik.
Alle vrienden, familie en klasgenoten met jullie open en inspirerende
blik, waardoor ik kon brainstormen.
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