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“It is an exciting time in circus, and I am looking forward to participating in the fullness 

of its unfolding.” (Kann 2016, 35) 
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Verklarende woordenlijst 

Deze lijst is slechts een opsomming van de terminologie die binnen deze scriptie is gehanteerd.  

 

  

Apparatus. Een object, apparaat of installatie waar een circusartiest mee werkt. Binnen circus 

heeft dit een andere lading dan louter een attribuut, aangezien een apparatus ook de 

circusdiscipline van een artiest bepaalt, en daarmee ook in grote mate het soort werk.  

 

Base. Acrobaat die de dragende rol vervult in partner- en of groepsacrobatiek. 

 

Circus discipline. Een circusdiscipline is een bepaalde vaardigheid waarin een circusartiest zich 

specialiseert.  

Acrobatiek. Circusdiscipline waarbij zonder apparatus wordt bewogen, alleen of in 

groepsverband.  

   

Aerial-straps. Circusdiscipline waarbij een artiest aan twee banden in de lucht hangt.  

 

Chinese mast. Circusapparatus bestaande uit een massieve paal die verticaal de lucht in 

torent, ongeveer vijf meter hoog. Bovenop zit een klein plateau waaraan vier spanbanden 

vastzitten om de paal overeind te houden.  

 

Cyr-wiel. Circusdiscipline waarbij een wiel wordt gebruikt, met de diameter even groot als 

de artiest. 

 

Hand to hand. Circusdiscipline waarbij twee of meer acrobaten elkaar dragen, gooien en 

vangen.  

 

Teeterboard. Circusdiscipline waarbij een grote wip constructie wordt gebruikt om in de 

lucht gelanceerd te worden.   

 

Dramaturgie duidt op de structuur van een voorstelling als geheel, op de manier waarop een 

zekere ervaring of betekenis geconstrueerd wordt.  

 

Flyer. Acrobaat die de vliegende rol vervult in partner- en of groepsacrobatiek, aldus diegene die 

in de lucht wordt gedragen.  

 

Hedendaags circus is een kunststroming waarin het zoeken naar de uiterste van het fysieke 

kunnen in teken komen te staan voor het communiceren van een verhaal.  

 

Longe. Longeren, of het gebruik maken van ‘de longe,’ is een zekeringssysteem waarbij twee 

touwen aan een gordel om de middel van een artiest gebonden worden zodat diegene opgevangen 

kan worden tijdens het uitvoeren van trucs. 
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Outside-eye. Dramaturg die van buitenaf naar een voorstelling kijkt om te reflecteren en mee te 

denken over de voorstelling.  

 

Performance. Een voorstelling, besloten in de ruimte - tijd van het hier en nu.  

 

Ruimte. Vaak bedoelt als speelruimte, ook wel de afgebakende ruimte waar een performance of 

repetitie plaatsvindt.  

 

Rigging. Praktijk in circus waarmee aparatussen in de lucht worden bevestigd.  

 

Salto. Sprong waarbij een verticale rotatie om de eigen as wordt gemaakt.  

 

Spotter. (of vanger) Iemand die bij een truc de andere assisteert en opvangt als het mis gaat.   

 

Tempo. Communicatiemiddel waarbij er voorafgaand aan een truc een signaal wordt gegeven, 

vaak een gelijktijdige ademhaling of een klein kneep, dat het tempo van een truc aangeeft.  

 

Techniek. Technische vaardigheden van de circusartiest.  

 

Virtuositeit (of meesterschap) Virtuositeit staat voor de extreme technische vaardigheid die 

iemand kan bezitten in combinatie met een sterke expressie. 
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Inleiding 

 

De uitbraak van Covid-19 zorgde voor een wereldwijde pandemie in 2020 en heeft zo ook 

het leven van alle mensen in Nederland op diverse aangrijpende manieren beïnvloed. Plots 

werd het leven van alledag radicaal omgegooid en tot stilstand gebracht voor onbepaalde 

tijd. Met de dreiging van het virus verscheen ook een nieuwe sociale code, en een 

onduidbare periode van transitie. Antropologe Hirst benadrukt dat een crisis in de kern zich 

karakteriseert als “unprecedented times”, een ongekende tijd van onzekerheid die ook de 

huidige pandemie tekent (Hirst 2020, 89). Verbanden worden blootgelegd. Zo wordt 

gesteld dat het coronavirus allereerst een directe dreiging is voor de gezondheid van het 

individuele lichaam, maar daardoor evenzo een dreiging vormt voor grotere structuren in 

de samenleving, wat Mary Douglas het sociale lichaam noemt (1985). Het fysieke 

individuele lichaam en het grotere sociale lichaam zijn onlosmakelijk verbonden en worden 

in een tijd van crisis op de proef gesteld.  

De coronacrisis houdt aan en haar gevolgen reiken ver. Inmiddels is het lente 2021 

en heeft Nederland nog altijd te maken met maatregelen die samenkomsten verbieden. In 

de anderhalve-meter-samenleving zijn culturele uitwisselingen en samenkomsten geen 

prioriteit, wat heeft gezorgd voor een kaalslag in de hele culturele sector. Voornamelijk in 

het begin van de crisis viel het culturele leven stil; musea gesloten, festivals afgelast, 

theaterproducties gecanceld. Van concertzalen tot openluchttheaters, door het hele land 

bleven de zalen leeg. Juist in een tijd waarin vermaak en het verlichten van leed zo 

kostbaar werd (van der Meulen 2020). Om een beter begrip te krijgen van wat die 

maatregelen betekenen voor mensen in dit veld zal dit onderzoek inzoomen op een 

specifieke tak van de culturele sector: hedendaags circus. 

Hedendaags circus (zie hoofdstuk 2: Context) is een uitvoerende kunstvorm die in 

Nederland aan de rand van een grotere ontwikkeling zit. De kern van het circus is de 

zoektocht naar de grenzen van het fysieke kunnen, dat door theatrale middelen aan het 

publiek wordt vertoond. Met de opkomst van circusopleidingen en internationale festivals 

ontgroeit het zijn nichepositie en wordt langzamerhand ook het reguliere publiek bekender 

met deze kunstvorm. Die ontwikkeling werd echter ook bemoeilijkt door het coronavirus. 

In de aanhoudende realiteit van lockdown en andere samenkomstmaatregelen blijven ook 

de circusvoorstellingen zo goed als uit. Als amateur circusartiest en onderzoeker kwamen 

vragen bij me naar boven die steeds urgenter werden: en nu? Wat gebeurt er met alle 

circusartiesten en organisatoren die nu hun vak niet kunnen uitoefenen? Wat betekent het 

voor een artiest om niet toe te werken naar een voorstelling, een gedeelde ervaring? Wat 

blijft er overeind in tijden van crisis, en wat ontstaat? 

In de afwezigheid van het zichtbare en beleefbare circus werden de vragen rondom 

adaptatie, weerbaarheid en vindingrijkheid van deze kunstvorm steeds urgenter voor mij, 
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resulterend tot het onderwerp van dit bacheloronderzoek. Mijn interesse gaat uit naar de 

invloed van de pandemie op het werkproces van circusartiesten maar ook op de 

lichamelijke ervaring van opereren als circusartiest in de huidige tijd. Gezien circus 

fundamenteel doortrokken is van lichamelijkheid leent deze kunstvorm zich bij uitstek voor 

een onderzoek naar lichamelijk adaptatievermogen in een veranderende context. Aldus zal 

in dit onderzoek de vraag: ‘Hoe wordt agency belichaamd door circusartiesten in Nederland 

tijdens de coronapandemie?’ onderzocht worden. Het doel is om een beeld te krijgen van 

de manieren waarop wordt omgegaan met constante schommelingen in maatregelen 

binnen de kunstsector, en wat dat zegt over het circus zelf.  

Het onderzoek is tweeledig; allereerst is onderzocht hoe de coronacrisis van directe 

invloed is op het werkproces van de circusartiesten en hoe zij ageren. In het verlengde 

daarvan is dichter op de huid onderzocht wat de persoonlijke ervaring is van de artiest en 

hoe die zich lichamelijk verhoudt tot deze context. Tezamen biedt deze bundeling van 

kennis een auto-reflexieve notie over circus als kunst- en onderzoekspraktijk.  

 

Gezien dit onderzoek ontspringt vanuit een interesse naar het adaptatievermogen van 

podiumkunstenaars in een veranderende context zal hier het debat rondom agency uiteen 

worden gezet. Veerkracht, als onderdeel van de vertaling van het Engelse concept agency 

wordt in dit onderzoek gehanteerd als ‘de temporeel gesitueerde mogelijkheid tot 

handelen’. Agency is het vermogen om binnen de huidige beperkingen het project van de 

zelf te situeren in de mogelijkheden van de toekomst. Dat maakt dat agency, hoewel 

gevormd door het verleden en geleefd in het nu de kracht van het voorstellingsvermogen 

gebruikt om te fungeren. Het is juist dit voorstellingsvermogen wat in de vertelvorm van 

het hedendaagse circus zo sprekend is, waardoor agency hier relevant wordt. In circus 

heerst constant de vraag wie of wat in de mogelijkheid tot handelen is. Voortbouwend op 

het debat rondom agency en het lichaam in circus, zal in dit beschrijvend onderzoek de 

belichaamde ervaring van de circusartiest in tijden van een crisis uiteen worden gezet. 

 

Vanuit antropologie van performance zal dit onderzoek dienen als aanvulling op de 

conceptualisering van dit onderzoeksveld; binnen de literatuur is gering onderzoek waarbij 

een maakproces van een performance als dusdanig als vertrekpunt van onderzoek wordt 

genomen. In dit geval, gezien ook de beleefde ervaring van agency wordt meegenomen, 

neemt het onderzoek etnografie van performance iets breder. Mijn onderzoek zal enkele 

opvoeringen zelf betrekken in het onderzoek, maar neemt als uitgangspunt de cultuur van 

het maakproces rondom een performance als kern van de studie.  Samen met een 

verdiepende invalshoek die de fenomenologie bewerkstelligt, poogt dit onderzoek een 

methodologische en theoretische bijdrage te leveren aan onze discipline. Ook vanuit de 

circuswereld is nog weinig theorievorming over de praktijken binnen de kunst. Met 
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empirisch kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen agency en het lichaam in 

hedendaags circus hoop ik een uniek verdiepend inzicht te bieden voor beide disciplines.  

Met oog op de maatschappelijke ontwikkelingen beoogt dit onderzoek perspectief 

te bieden door de geleefde ervaring van alledag in tijden van de crisis weer te geven. Het 

is een weergave van mensen die financieel, lichamelijk en existentieel zijn getroffen door 

de crisis. Het geeft inzicht in hoe het virus, en de opschudding van culturele en creatieve 

uitingsmogelijkheden, het werk van artiesten in de kunstsector beïnvloedt.  

 

Als onderzoeksmethode is gebruik gemaakt van participerende observatie, 

semigestructureerde interviews, informele gesprekken, hanging-out en 

voorstellingsanalyse. Gezien de vrij informele setting van het onderzoeksveld en de 

openheid van de artiesten bestond het veldwerk grotendeels uit participerende observatie 

en informele gesprekken. In het kader van toegang krijgen tot de onderzoeksgroep kwam 

mijn eigen positionaliteit als onderzoeker naar boven. Als circusartiest in spe heb ik 

gemakkelijk contact weten te leggen met informaten in het veld en betekende die positie 

voor mij een voordeel in het opbouwen van rapport. Eenmaal in het veld ben ik mij bewust 

geweest van een mogelijke positieve bias. Anderzijds heeft mijn persoonlijke ervaring als 

beweger, performer en (amateur)artiest in het veld mij beter doen begrijpen welke 

ervaringen er spelen bij de artiesten. Als onderzoeker ben ik mij erg bewust van deze 

positie en reflecteer ik zo objectief mogelijk op de data die ik verzamel. Gezien de 

lichamelijke intersubjectiviteit die hier van kracht komt als onderdeel van 

fenomenologische etnografie, is het onmogelijk om vast te stellen hoe mijn bias exact 

doorwerkt in de uitkomsten van dit onderzoek (Finlay 2005). 

Een van de ethische dilemma’s die ik ben tegengekomen in het veld was de 

afweging van het anonimiseren van de informanten. In sommige gevallen legde het 

onderzoek gevoelige informatie bloot over de geleefde realiteit van de coronacrisis. Toch 

waren alle artiesten het erover eens dat ondanks de gevoeligheid van die informatie het 

wel een weergave van de realiteit was en daarom van belang te delen. Zodoende hebben 

zij gekozen om onder hun echte naam in deze scriptie vermeld te worden. Zo willen we 

tezamen bijdragen aan een open circus discours waarin kennis en ervaringen worden 

gedeeld en worden vermenselijkt.  

Een kanttekening in dit onderzoek is de representativiteit van de onderzoeksgroep. 

In dit onderzoek zijn alleen de mensen opgenomen die tijdens de crisis in de mogelijkheid 

waren om alsnog hun werk als artiest voor zover mogelijk voort te zetten. Alle artiesten 

die noodgedwongen van beroep wisselen of om persoonlijke redenen hun activiteiten 

stilleggen zijn niet goed meer zichtbaar in de sector, waardoor ze ook geen onderdeel zijn 

geworden van mijn steekproef. Die steekproef bestaat uit artiesten die ik gaandeweg heb 

leren kennen, omwille van hun bekendheid bij de informaten waar ik reeds mee werkte. 
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Door het gebrek aan zichtbaarheid van een onbekend groot aantal artiesten was het lastig 

om een representatieve onderzoeksgroep te selecteren, gezien onzichtbaarheid zich niet 

toont. Gezien de beperkte tijd van het onderzoek en de focus op lichamelijke ervaring van 

‘wel’ het beroep uitoefenen heb ik ervoor gekozen om deze onbekende factor niet mee te 

nemen. Wel betekent het dat de meest extreme gevallen van artiesten die zijn getroffen 

door de coronacrisis onbekend zijn gebleven.  

Ook rest mij nog te benoemen dat dit onderzoek geschreven is vanuit het 

perspectief van de lichamelijke ervaring van een persoon zonder functie-beperking. Deze 

beleving wordt ook gedeeld in de context van het onderzoeksveld, namelijk een omgeving 

van getrainde atletische lichamen, waarin juist de veelvuldige vaardigheden van dat 

lichaam centraal staan. Als onderzoeker ben ik bewust van het perspectief waaruit deze 

scriptie is geschreven en kan ik begrijpen dat de analyses aan de hand van lichamelijke 

ervaring selectief is.  

 

Het onderzoek dat hieronder uiteen wordt gezet zal bestaan uit de theoretische 

onderbouwing waarna de literatuurstudie wordt toegespitst op de context van hedendaags 

circus in Nederland. Na het presenteren van de theoretische vraagstukken in de specifieke 

context van het onderzoek zal er aan de hand van verworven data empirische 

hoofdstukken gepresenteerd worden. De hoofdstukken laten zien wat de directe gevolgen 

zijn van het uitoefenen van het circusberoep tijdens de coronacrisis. Ook wordt uiteengezet 

hoe lichamelijkheid en beweeglijkheid als eigenschappen in circus cruciaal zijn voor het 

kunnen ageren in tijden van crisis. Zo wordt laten zien dat de nadrukkelijke lichamelijkheid 

die in het circus besloten ligt ervoor zorgt dat de artiesten op een wendbare en vindingrijke 

manier voortbewegen uit de pandemie. Er wordt geconcludeerd dat agency wordt 

belichaamd door circusartiesten in de manier waarop zij zich intentioneel voortbewegen, 

zowel in het maakproces van een voorstelling als in hun bestaansmogelijkheid als artiest.   

Binnen de context van hedendaags circus wordt laten zien dat intentioneel handelen een 

realisatie is van agency, uitgevoerd door het lichaam en aangestuurd door het 

verbeeldingsvermogen. Tot slot zullen in de discussie de beperkingen aan bod komen 

waarna ik zal afronden met het oproepen tot vervolgonderzoek.  
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Theoretische onderbouwing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit onderzoek zal gepoogd worden dieper inzicht te creëren rondom agency in relatie 

tot het ervarende lichaam, door te onderzoeken hoe agency wordt belichaamd in de 

schommelende context van de theatersector tijdens de corona pandemie. Gezien het 

onderzoek zich zal afspelen in de context van performance zal ook in de theoretische 

onderbouwing de subdiscipline ‘antropologie van performance’ als vertrekpunt genomen 

worden. Er zal worden besproken hoe de disciplines antropologie en theaterstudies 

raakvlakken hebben gevonden door de tijd heen, en welke richting dat paradigma 

tegenwoordig inneemt, evenals de positionering van dit onderzoek binnen dat paradigma.  

Daarvoor zal in wat komt de verschillende opvattingen over agency en belichaming worden 

weergeven, om zo tot een beter begrip te komen van hoe deze concepten met elkaar 

vervlochten zijn.  

 

Antropologie van performance 

“Performance has much in common with the enterprise of ethnography […] Both are 

framed activities, concerned with giving meaning to experience […]” (Kapchan 1995) 

 

Antropologie van performance kent een oorsprong van interesse naar rituelen en 

ceremonieel opgevoerde handelingen. Rond het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw 

zorgde een interdisciplinaire samenwerking tussen antropologen Victor Turner en theater 

theoreticus Richard Schechner voor een kruisbestuiving van beide disciplines. In deze 

dialogen stond het ritueel als “most powerful active genre of cultural performance” centraal 

(Turner 1982; Schencher 1985). Enerzijds kon de antropoloog als getrainde observeerder 

een bijdrage leveren aan performance studies die later een andere wending nam en zich 

mede daardoor kon institutionaliseren (Njaradi 2013). Anderzijds was de bijdrage van 

theaterstudies ook in het voordeel van de antropologie door diens bijdrage in het anders 

bestuderen van grote en kleine rituelen in de context van diens inherente performativiteit. 

Het Lichaam 

Antropologie van performance 

Agency 
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Schencher en Turner leveren nieuwe inzichten op over rituelen en hun performativiteit, 

door de ze te koppelen aan liminaliteit.  

“A performance involves a separation, a transition, and an incorporation […] In 

initiations people are transformed permanently whereas in most performances the 

transformations are temporary. Like initiations, performances “make” one person 

into another. Unlike initiation, performances usually see to it that the performer 

gets his own self back. […] Training, workshops, rehearsel, and warm-ups are 

preliminary rites of separation. The performance itself is liminal, analogous to the 

rites of transition. Cool-down and aftermath are postliminal, rites of incorporation.” 

(Schechner 1985, 20-21). 

De belangrijkste opvatting van dit discours is dat een performance, in de brede zin van het 

woord, in welke context dan ook kan onderzocht worden in het teken van sociale, 

individuele of collectieve transitie door te kijken naar liminaliteit.   

 

Een meer feministisch fenomenologische inbreng in het debat over performance werd in 

de jaren 80 van de vorige eeuw geopperd door filosofe Judith Butler, die een 

performativiteit-theorie voorlegde om de werking en opvoering van genderconstituties in 

de samenleving bloot te leggen.  

“Beyond the reference to gender theory, Butler's analysis sheds light on the way in which 

discourses and conducts, as <<techniques of the body>> – to borrow Marcel Mauss' 

expression (1936) – produce effects of identity, that exceed both the intentions of the 

subjects that are involved by them, and the manifold socially enacted meanings that are 

already contained by those reiterated practices and conducts.”  

(Dalmasso 2020, 162) 

Binnen de subdiscipline van antropologie van performance zijn er verschillende wijze 

waarop performance zich inmengt. Dit onderscheid valt op te delen in het bestuderen van 

culturele kennis in een performatieve setting van het theater, of performance als groter 

begrip dat wijst op verschillende ensceneringen van het alledaagse leven. Zo stond 

onderzoek naar performance vroeger veelal in dienst van wat het kon blootleggen over 

religie, het politieke leven, genderverhoudingen en etnische identiteit (Beeman 1993). 

Antropoloog Beeman stelt dat doordat de antropologie lange tijd geïnteresseerd is geweest 

in de verschillende manieren waarop performance zich uitte in culturele instituties, dat 

onderzoek naar performance zelf onderbelicht is gebleven. “Less study has been devoted 

to the performance per se: its structure, its cultural meaning apart from institutions, the 

conditions under which it occurs, and its place within broad patterns of community 

life”(1993, 154) aldus Beeman waarmee hij duidt op de betekenis ingebed in een 

performance zelf. Daarmee wijst Beeman op een nieuwe mogelijkheid van het opdoen van 

culturele kennis door niet zozeer te kijken naar de functie van performance in een 

samenleving, maar juist in te zoomen op de performance zelf. Dit gedachtegoed heeft 
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geleid tot een vertakking binnen de subdiscipline waarin podiumkunsten zelf het 

uitgangspunt vormen van het opdoen van culturele belichaamde kennis.  

Tegenwoordig is de focus van onderzoek naar performance verschoven van 

onderzoek dat in het teken stond van de functie en betekenis van de performance, naar 

onderzoek waarin performance zelf centraal staat. 

 

Binnen antropologische epistemologie kent performance ook een methodologische invloed 

op de discipline. Dit gebeurt in verschillende samenkomsten van performance en 

etnografie. Performance is nog altijd gebruikt ter representatie van etnografisch veldwerk, 

gezien de capaciteit meer belichaamde sensitieve kennis over te kunnen brengen (Elliot en 

Culhane 2017). In ‘A Different Kind op Ethnography’ stelt Kazubowski-Houston (2017)in 

het hoofdstuk over Performing dat performance en antropologie op verschillende wijze 

elkaar kunnen ontmoeten. Ze maakt onderscheid in “performance of ethnography” waarin 

een performance als communicatiemiddel wordt gebruikt ter representatie van 

etnografisch onderzoek, en “performance as ethnography” waarin een performance zelf als 

etnografisch proces wordt onderzocht. Deze thesis zal in het teken staan van de laatste 

vorm.  

Tot slot benoem ik het belang van afstand doen van het inzetten van performance 

als louter representatie van een etnografisch proces, door te pleiten voor een benadering 

waarbij een creatief maakproces het veld vormt waarin participerende observatie plaats 

kan vinden.  

 

Wat antropologie van performance relevant maakt voor dit huidige onderzoek is een 

fenomenologische benadering van culturele kennis die is ingebed in het performatief 

handelen van artiesten op een podium. De wijze waarop er gekeken kan worden naar de 

handelingen van een individu zowel binnen de context van de muren van het theater als 

daarbuiten, zal nader verklaard worden aan de hand van het begrip agency.  

 

Agency 

Sinds de vorming van de wetenschapsdiscipline antropologie zijn antropologen 

geïnteresseerd in de manier waarop individuen en leefgemeenschappen ageren in hun 

specifieke culturele context. Ook vanuit filosofisch oogpunt werd er naar wisselwerking 

tussen het individu en diens omgeving gekeken, wat ook antropologen beïnvloedde om 

individuen in sociale structuren te bestuderen (Eriksen en Nielsen 2013). Het paradigma 

rondom agency is alomtegenwoordig in de antropologie, maar bleef voor lange tijd een 

ongrijpbaar, ongedefinieerd begrip (Emirbayer en Mische 1998; Ahead 2001). Dit komt 

doordat het begrip lange tijd veelal in relatie tot structuur is behandeld.  
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Zo ook werd agency uitgelegd aan de hand van Practice Theory, waarin human 

agency wordt gezien in het licht van geroutineerde handelingen als resultaat van de invloed 

van de omgeving. Hoe die omgeving precies inwerkt op de leefwereld van een individu, de 

constructie van normen en waarden en de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op die 

omgeving, wordt verklaard aan de hand van habitus (Bourdieu 1984).  

Ondanks de kritiek binnen dit discours om agency als louter de inherente uitkomst van 

gewoontes en aangeleerd repetitief gedrag te zien, is Bourdieu’s bijdrage van groot belang 

geweest. Hij benadrukte namelijk de persoonlijke en geïnternaliseerde dimensie van 

agency.  

Aanvullend op de opvatting van agency als internaliserend proces stellen theoretici 

dat de relatie tussen het individu en de omgeving niet eenzijdig is, maar complementair. 

Zo stelt Giddens in zijn theorievorming rondom ‘structuration’ dat de internaliserende 

werking van agency ook externaliserend werkt. Oftewel, “people's actions are shaped (in 

both constraining and enabling ways) by the very social structures that those actions then 

serve to reinforce or reconfigure” (Giddens 1979; Ahead 2001). Aldus wordt hier gepleit 

voor een breder begrip van de wisselwerking tussen individu en omgeving, namelijk dat 

het handelen van mensen in eenzelfde wetmatigheid gevormd wordt door een omgeving, 

als dat die omgeving mede hervormt.  

Toch blijft ook hier het concept agency zelf nog onduidelijk. Veel theoretici zijn er 

niet in geslaagd om agency te behandelen als een analytische categorie op zichzelf, 

waardoor kennis over de verschillende theoretische dimensies en temporale sociale 

variabelen niet ten volste werden erkend. Wanneer de platte en onvolledige opvatting van 

agency wordt losgetrokken uit de abstracte rationele-keuzetheorie, blijft het concept nog 

altijd sterk verbonden met structuur waardoor de verschillende manieren waarop agency 

daadwerkelijk vormgeeft aan sociale actie worden gemist (Emirbrayer en Mische 1998, 

926-1023).  

Tegen het einde van de jaren 90 van de vorige eeuw zorgden nieuwe inzichten in 

de antropologie ervoor dat agency werd losgetrokken uit diens ingebedde dichotomie, en 

werd meer gekeken naar hoe agency vormgeeft aan sociaal handelen. Zo worden agency 

en structuur begrepen als inherente onderdelen van elkaar, waardoor meer ruimte 

ontstond voor een nieuw paradigma waarin de ‘sociaal-cultureel gevormde mogelijkheid 

tot handelen’ centraal staat, ofwel “agency refers to the socioculturally mediated capacity 

to act” (Ahearn 2001, 13). In essentie is dat waar agency over gaat; hoe een individu in 

een specifiek sociaal culturele context een bepaalde mate van (onder)handelingsruimte 

ervaart. Agency is hier een relationele toewijding van een individu tot diens context die 

vormgeeft aan sociale actie, het is de vormende factor in potentiele handelingen.  
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Alhoewel deze opvatting ruimte biedt voor agency als eigen analytische categorie 

blijft de definitie algemeen. In het onderzoek “What is Agency?” spitsen sociaal 

antropologen Emirbrayer en Mische dit toe:  

“We define it as the temporally constructed engagement by actors of different 

structural environments—the temporal- relational contexts of action—which, 

through the interplay of habit, imagination, and judgment, both reproduces and 

transforms those structures in interactive response to the problems posed by 

changing historical situations. (1998, 970)” 

Opvallend is de directe verhouding van mogelijkheid tot handelen in een specifieke tijd en 

ruimte. De complexe gelijktijdige relatie tussen individu, agency en context wordt 

verklaard aan de hand van temporaliteit.  

 

Agency, als “temporally embedded process of social engagement” wordt geïnformeerd door 

het verleden, oriënteert zich op de toekomst en wordt geleefd en geactualiseerd in het 

heden. Emirbrayer en Mische noemen deze driedeling in tijd “The Chordal Triad of Agency”, 

waarmee de meerzijdige dimensies van agency wordt blootgelegd. Ten eerste wordt (de 

mate, inhoud, uitingsmogelijkheid van) agency bepaald door het verleden door de 

dimensie van handelingen gebaseerd op repetitie en aangeleerde gewoontes, “iteratie”.  

Ten tweede kent agency ook een dimensie gericht op de toekomst gezien het 

projectievermogen om alternatieve mogelijkheden te verbeelden. Dit wordt de ‘projective 

capacity’ van agency genoemd. Ten derde kent agency een ‘praktisch-evaluerende’ 

dimensie doordat de gewoontes uit het verleden en mogelijkheden uit de toekomst 

samenkomen in het heden, “[agency] has a “practical-evaluative” capacity to contextualize 

past habits and future projects within the contingencies of the moment” (Emirbrayer en 

Mische 1998, 964). In de nieuwe opvatting van agency staat de onderlinge verbondenheid 

van gewoontes, mogelijkheden en diens afwegingen in het hier en nu centraal.  

 

Gezien het gebrek aan een juiste vertaling van de Engelse term zal in deze scriptie het 

woord agency als zodanig overgenomen worden. In het vervolg zal ik agency hanteren als 

een temporaal ingebed proces van sociale toewijding. Of tot slot, een sociaal-cultureel 

gevormde handelingsmogelijkheid, onderworpen aan een samenspel van verleden 

toekomst en heden. Echter bestaat agency niet in het luchtledige, maar wordt het beleefd 

door een levend individu. Een centraal onderdeel van agency in de ervaring van de 

handelingsmogelijkheid van een individu in een grotere context, waarvoor het nuttig is om 

theorievorming betreft het lichaam te onderzoeken.  
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Het lichaam 

“Our bodies are the perpetual medium of all that transpires in our existence, from birth to 

death.”(John Burton 2001, 3) 

 

Binnen het paradigma van antropologie van het lichaam wordt getracht het lichaam vanuit 

een sociaal en cultureel oogpunt te begrijpen. Ook binnen deze verdeling wordt het lichaam 

op verschillende schalen behandeld: dicht op de huid wordt gekeken naar uiterlijke 

kenmerken in hun sociaal-culturele context. Er wordt gekeken naar de ervaring en 

betekenis van commodificatie van het lichaam en hoe dat zich verhoudt tot verwantschap, 

identiteit, materialiteit en de conditionering van het lichaam (Mascia-Lees en Sharp 1992; 

Mauss 1934). Tevens is er veel onderzoek gedaan naar de regulering van het lichaam in 

relatie tot macht en ruimte. Hier wordt onder andere gekeken naar geconstrueerde 

betekenissen van bijvoorbeeld het dode lichaam, maar ook migratie en kolonialisme vullen 

een debat waarin afstand wordt genomen van de lijfelijkheid van het concept om ruimte 

te creëren voor abstractere dimensies van lichamen (Mascia-Lees 2011; Holmes 2013). Bij 

de laatste opvatting dient het lichaam begrepen te worden als entiteit die meer kan 

omvatten dan slechts het fysieke lichaam.  

 

In lijn met de theorievorming rondom het lichaam als entiteit of speelpion onderhevig aan 

verschillende vormen van dominantie, wordt ook onderzocht op welke manieren de 

regulering van lichamen worden gerealiseerd. Verschillende auteurs onderzochten de 

manieren waarop de sociale orde wordt ingeprent op het lichaam. Antropoloog Terence 

Turner bedacht de term ‘social skin’ om te verwijzen naar de manieren waarop sociale 

categorieën op het fysieke lichaam worden ingeprent (1980).  

Antropologe Mary Douglas (1973) ziet het lichaam als meest natuurlijke symbool 

voor de samenleving als social body. Wanneer het lichaam in dit symbolische licht wordt 

gezien, is ontdekt dat er een relatie is tussen de disciplinering van een samenleving, en de 

disciplinering van lichamen als gevolg. Tevens wijst Douglas op hoe bedreigingen voor het 

lichaam ook doorspelen in bedreigingen voor de samenleving als groter lichaam.  Ook 

Foucault (1980a; 1980b) ziet het lichaam als medium voor het bewerkstelligen van sociale 

controle in een samenleving. In zijn essay “Body/Power” (1980a) schrijft Foucault over de 

invloed van diverse controlemechanismen als medicatie, psychiatrie, educatie, recht en 

ander sociaal beleid op individuele lichamen, wat hij aanduidt met de term body politic. 

  Verschillende filosofen en antropologen geven invulling aan het discours van de 

relatie tussen het lichaam en de wereld, en hebben het daarmee ook over agency. In lijn 

daarmee toont Antropoloog Thomas Csordas een schematische weergave van belangrijke 

structuren van agency in de relatie tussen het lichaam en de wereld (zie figuur1). De 

verschillende richtingen laten zien op welke manier de mogelijke onderhandelingsruimte 
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van een lichaam in de wereld door 

verschillende sociale processen 

beïnvloed wordt. De figuur laat tevens 

zien dat agency niet los staat van macht.  

 

 

Figuur 1. Csordas 2011  

“Elementary structures of agency in the 

relation between body and word.” 

 

Ook de feministische antropologie neemt hier de zienswijze van Foucault gedeeltelijk over 

en bouwt voort op de relatie tussen lichaam en macht. Veel studies naar het lichaam 

hebben het gegenderde lichaam centraal gesteld (Butler 1990; Mascia-Lees and Sharpe 

1992). 

Als tegenreactie op het lichaam in relatie tot verschillende vormen van 

onderdrukking wordt tegenwoordig het lichaam voornamelijk in het licht van counter-

inscription onderzocht (DeMello 2014). Hier wordt gekeken naar hoe controlerende en 

bedrukkende mechanismes op het lichaam worden omgezet op een wijze waarin juist dat 

lichaam een actief onderdeel is van protest en heroverwinning van controle. Dit gebeurt 

op veelvoudige manieren en is relevant voor de bespreking van het lichaam in het licht 

van agency.   

Kortom, theorievorming rondom antropologie van het lichaam kent verschillende 

thematieken en filosofische onderbouwingen. Toch stel ik dat een andere categorisering 

van het onderzoek in dit veld een bijdrage kan leveren aan een inzichtelijker begrip van 

de vele aspecten van het lichaam. Een fundamenteel onderscheid in antropologisch 

onderzoek naar het lichaam ontstaat vanuit een verschil in externe of interne benadering. 

Enerzijds heeft de benadering van buiten naar binnen het gevolg dat er wordt gekeken 

naar het sociale lichaam, waarin het lichaam als pion onderhevig is aan allerlei structuring 

structures. Anderzijds gaat de benadering van binnen naar buiten niet zozeer over de 

wisselwerking van lichaam in een groter geheel, maar over het lichaam als levende entiteit 

waarvanuit de wereld door de zintuigen ervaren wordt; aldus het ervarende lichaam.  

 

In lijn met het ervarende lichaam zal in dit onderzoek geleund worden op het concept 

embodiment, vertaald als belichaming. “Embodiment is the existencial condition of 

possibility for culture and the self,” waarmee antropoloog Thomas Csordas (1994) stelt dat 

het lichaam de fundamentele factor is van wat hij noemt ‘being-in-the-world’.  Het lichaam 

is daarmee het levende bewijs van een geleefde ervaring. Om deze belangrijke positie van 

het ervarende lichaam in de wereld te begrijpen moet de aanvulling van een 

fenomenologische benadering worden benoemd. Filosoof Maurice Merleau-Ponty 
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analyseerde het lichaam in de context van de geleefde ervaring van het alledaagse leven, 

“we do not just have bodies, we are bodies,” aldus Merleau-Ponty (1962, 249). De 

fenomenologie leert hier dat de zintuigen centraal staan als vertaalslag in het leven in en 

ervaren van de wereld. Dit vormt een belangrijke grondslag in de begripsvorming van 

embodiment.  

In “Understanding the Body from a Social and Cultural Perspective” (2014) benoemt 

antropoloog DeMello twee fundamentele onderdelen van embodiment. Ten eerste is 

embodiment een opvatting over het lichaam die voorbij biologisch reductionisme treedt en 

het lichaam ziet als meer dan materie, namelijk als locus van culturele, maatschappelijke 

en historische betekenisgeving. Ten tweede komt bij de opvatting van embodiment ook 

kijken dat het lichaam een levende entiteit is. Een nadruk op de actieve dimensie van hoe 

het lichaam waarneemt, voelt, is, en hoe het daarmee betekenis geeft aan de innerlijke 

ervaring van de mens. Een combinatie van die twee aspecten maakt embodiment tot begrip 

dat duidt op een symbolisch lichaam dat leeft in het hier en nu, in een specifieke cultureel 

historische context.   

Kortom, in de veronderstelling dat de sociaal-cultureel gevormde 

handelingsmogelijkheid van een individu wordt ervaren en vertaald door het lichaam, zal 

in dit onderzoek het ervarende en bewegende lichaam centraal staan. In het hoofdstuk 

over context zal nader verklaard worden waarom aandacht voor het bewegende lichaam 

van meerwaarde is voor dit onderzoek. Wel kan reeds opsommend gesteld worden dat de 

bovengenoemde concepten verschillende gemeenschappelijke opvattingen hebben. Wat al 

deze concepten met elkaar delen is de waardering van het menselijk lichaam als niet louter 

een object, maar als locus van belichaamde kennis, “dynamically embodied signifying acts 

generate an enormous variety of forms of embodied knowledge, systematized in various 

ways and to varying degrees, involving cultural convention as well as creative 

performativity” (Farnell 1995c, 343). 

Fenomenologie, embodiment en agency worden gekoppeld aan het individu aan de 

hand van diens actualiteit, alle drie de concepten geven de nadruk op de beleefde ervaring 

van het hier en nu. Agency heeft het lichaam nodig om te fungeren, maar ook andersom 

is de verbinding daar; het individu ageert in de wereld op een manier die wordt beïnvloed 

door agency. Het bestaan van een individu wordt gevormd door de interventies in de relatie 

tussen dat lichaam en de wereld. Zowel het verleden, de culturele context en projecties 

van mogelijkheden in de toekomst geven vorm aan het leven van het lichaam in het nu.  

Tot slot duiden de fenomenologie en theorievorming rondom performativiteit op de waarde 

van de waarneembaarheid van de lijfelijke aspecten van agency.  

Tezamen vormen de concepten en stromingen het fundament voor dit onderzoek 

wat in het teken zal staan van de relatie tussen agency en het lichaam in hedendaags 

circus. 
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Context 

“Through the social skin the body becomes the symbolic stage on which the dramas of 

society are enacted” (Turner 1980, 112).  

 

De concepten agency, het lichaam en performativiteit zijn veelvuldig verstrengeld. Deze 

onderlinge verbondenheid van concepten komt tevens naar boven in de context van het 

hedendaagse circus, waar agency en het lichaam als fundamentele bouwstenen dienen 

voor de kunstvorm. Waar het lichaam een fundamentele bouwsteen is voor de kunstvorm 

en tot uiting komt binnen een discours van beweging en agency.  

 

Circus in Nederland is een gemeenschap die bestaat uit verschillende mensen en 

praktijken. Over het algemeen wordt er onderscheid gemaakt tussen klassieke circussen 

en hedendaagse circusgezelschappen. Maar in beide velden zijn er een groot scala aan 

mensen achter de schermen bezig om de circusactiviteiten te kunnen realiseren. Volgends 

een rapport uit de Europese Commisie zijn er geschat zo’n 150 tot 200 professionals 

werkzaam in het circusveld in Nederland (Panteia et al 2020). Daarvan zijn ongeveer 

vijftien geregistreerde circusartiesten- en gezelschappen, variërend in grote van 

soloartiesten tot een enkel gezelschap van vijf artiesten. Daaromheen zijn er verschillende 

professionals betrokken met circus: artistieke makers, directors, choreografen, 

dramaturgen, muzikanten. Maar ook coördinatoren en producenten van circusfestivals zijn 

nauw betrokken bij de ontwikkeling van circus in Nederland. Zo zijn er zeker vier 

organisaties die zich actief inzetten voor de ontwikkeling van nieuw circus door middel van 

talenttrajecten en productionele ondersteuning. In het theaterveld in Nederland zijn een 

handvol theaters, in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Tilburg, betrokken bij de 

programmering van circus voor theaterpubliek. Ook zijn er jaarlijks zeker vijf meerdaagse 

festivals die hedendaags circus in Nederland een podium geven en daarmee de 

ontwikkeling van deze kunstvorm promoten. Er zijn in Nederland twee bacheloropleidingen 

waar jaarlijks ongeveer twintig artiesten afstuderen. Veel van die studenten zijn 

internationaal en blijven niet in alle gevallen consequent werkzaam in Nederland. 

Circus in Nederland omvat dus een groot scala aan praktijken en verschillende 

mensen die er betrokken in zijn. Wat al deze mensen in de gemeenschap bij elkaar houdt 

is hun voorliefde voor het spektakel. Binnen de gemeenschap heerst er een gedeelde 

fascinatie voor circus: voor het virtuoze kunnen, de spanning van het spektakel en de 

adrenaline die het teweegbrengt, het samenkomen van publiek en artiesten rond de piste, 

in de openlucht of juist binnen de muren van de schouwburg. Om te begrijpen hoe circus 

in de huidige maatschappelijke context een vorm vindt zal ik eerst hieronder de 

ontwikkeling van circus als performanceveld uiteenzetten.  
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Circus performance 

Om te beginnen is het circus een tak van de uitvoerende kunsten die de afgelopen decennia 

aan veel verandering onderhevig is geweest. Zo is het begonnen als een kunst die bovenal 

in teken stond van het presenteren van technische vaardigheden, een stijl die tot op de 

dag van vandaag over de wereld terug te zien is als ‘traditioneel circus’. Het circus kent 

een nomadisch verleden, als plek waar het abnormale werd gepresenteerd. Circustheoretici 

Lievens en Paycha schrijven dat hierdoor het circus nog altijd sterk doortrokken is met 

ideeën over het normatieve wat resulteert in het gevoel van outsiderness (Lievens en 

Paycha 2020, 19). Toch omvatte het circus meer dan exhibitionistisch spektakel. 

Tegen het eind van de jaren 60 van de vorige eeuw is het circus meer naar theater 

getrokken, onder de naam ‘Nouveau Cirque’ -nieuw circus-, waarbij circus technieken 

werden ingezet om voornamelijk een klassieke dramatische verhaallijn te dienen (Lievens 

2009). Tegenwoordig kan het hedendaags circus gedefineerd worden als “body-based arts 

with apparatus […] that continue to produce highly imaginative productions” (Tait 2009, 

189). Dat maakt het hedendaagse circus tot een verzamelnaam voor uiteenlopende 

producties waarbij het fysieke kunnen van het lichaam in relatie tot objecten, de ruimte 

dan wel een medespeler centraal staan. Het hedendaagse circus versmelt met post-

dramatisch theater, waar de nadruk op tekst als belangrijkste component voor het 

construeren van betekenis plaats maakt voor meer visuele, auditieve en ruimtelijk 

georiënteerde componenten. In “From Logos to Landscape” duidt theaterwetenschapper 

Lehmann precies deze ontwikkeling aan, ‘logos’ – ‘taal’ als fundament van betekenis, duidt 

hier op de semantische benadering – maakt plaats voor landschap (1997). Het woord 

‘landschap’ wordt hier gekozen om een nieuwe stroming in het theater te beschrijven:  

“[Landscape] indicates a ‘spacing out’ that involves both actual spaces and 

scenography, as well as the symbolic spaces opened up by discourse. Dramatic 

structure as a unifying framework gives way to what Lehmann in his 

Postdramatisches Theater (1999) terms ‘multiplication of frames.’ The performance 

text ‘spaces out’ and opens up visual and auditive spaces that call upon the 

spectator to synthesize the elements presented.” (Vuljanovic 2019, 3)   

Samengevat duidt de term ‘landschap dramaturgie’ op een nieuwe vorm van performance 

waarbij verhalen minder letterlijk verteld worden, maar juist getoond worden; ze worden 

verbeeld als ervaring waarbij verschillende middelen worden ingezet om de veelzijdigheid 

aan zintuigen in die ervaring aan te spreken. Het hedendaagse circus, met het lichamelijke 

kunnen als vertrekpunt en een veelzijdigheid aan mogelijkheden in het vizier (Lavers et al 

2019), opereert precies binnen deze stroming. Circus in het licht van ‘landschap 

dramaturgie’ sluit naadloos aan bij de fenomenologische benadering van dit onderzoek. De 

vorm en inhoud van hedendaags circus komen overeen met onderliggende opvattingen 
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over het belang van sensoriele kennis dat wordt bevestigd in methodologie van 

performance etnografie.   

 

Het lichaam in circus 

Zoals hierboven veelvoudig genoemd, is het circus een kunstvorm waarbij het lichaam 

centraal staat. Dat neemt niet weg dat de kunstvorm bestaat en beïnvloed wordt door 

andere uitvoerende kunsten, waar het lichaam ook een belangrijke rol speelt. Neem 

bijvoorbeeld de oneindige expressieve mogelijkheden van de danser in beweging, de 

toneelspeler die het lichaam inzet in het overbrengen van een mogelijke wereld (Kattenbelt 

1993), het gebruik van stemgeluid in zang en musical, allemaal hebben ze het volgende 

gemeen: het zijn voorstellingen die live worden opgevoerd door levende mensen in 

levenden lijve. Aldus, het lichaam is alomtegenwoordig binnen de podiumkunsten.  

Toch is de relatie tussen het fysieke lichaam van de circusperformer en dat wat die 

mogelijkerwijs ten tonele toont veel dieper verankerd in het circus dan in andere 

podiumkunsten. Circus kenmerkt zich nog altijd als een kunst waarbij de grenzen van het 

fysieke kunnen en de beheersing van objecten centraal staan. En alhoewel de kunstvorm 

een transitie heeft doorgemaakt van louter het presenteren van losse trucs naar het 

inbedden van die trucs binnen een grotere verhaallijn, ontneemt dat niet diens 

fundamentele positie (Lievens et al 2020). Het circuslichaam is de directe uitvoerder van 

circustechniek, wat de basis vormt voor iedere circusvoorstelling. De mogelijkheden, de 

waardering en de positionering van circustechniek binnen de kunstvorm wordt frequent 

besproken binnen het discours rondom het circuslichaam. “While circus performance often 

uses technical virtuosity to (re)present freedom, in reality, circus bodies tend to be(come) 

highly disciplined, normed, shaped and sculpted to (sometimes internalized) commands,” 

stelt circustheoretica Bauke Lievens in Thinking Through Circus (Lievens et al 2020, 8). 

Het circuslichaam is gedisciplineerd en getraind in het beheersen van vaardigheden. 

Kortgezegd, circustechniek vormt het lichaam van de circusartiest. De kritiek 

daaromheen bevraagt de onderliggende noties en verwachtingen die het lichaam opgelegd 

krijgt. Het belangrijkste discussiepunt dat zich openbaart bij de kritische reflectie van 

techniek en het lichaam is agency.  

 

Agency in circus 

Binnen de context van hedendaags circus komt de verbondenheid van lichaam en agency 

terug; “circus continually deals with questions of freedom and agency,” aldus Lievens 

(2020, 21). Agency in hedendaags circus wijst op verschillende zaken. Enerzijds sluit de 

creatieve potentie en het voorstellingsvermogen wat eigen is aan de circuskunsten aan bij 

“the projective capacity’ van agency. Agency gaat om het vermogen de huidige 
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beperkingen om te zetten in nieuwe mogelijkheden, wat in de context van het circus 

continu plaatsvindt.  

Ten tweede verschijnt het debat rondom agency in het hedendaagse circus in de 

vorm van kritiek over meesterschap. Meesterschap, in deze context ook vaak benoemd als 

virtuositeit, duidt op de beheersing van extreem technische vaardigheden die in dienst 

kunnen staan van een zekere expressieve uiting (Focquet 2020). Binnen de context van 

het circus gaat agency over de relatie tussen de artiest en diens omgeving, over de 

onderhandelingsruimte van de artiest. Wie is het subject, en wie of wat wordt daarmee 

geobjectiveerd? Dat is een vraag die continu terugkomt in de taal van het circus, een vraag 

die verwikkeld zit in conventies over de relatie tussen de artiest en het object. Lievens stelt 

dat het circuslichaam wordt gepresenteerd als haast bovennatuurlijk lichaam, gezien het 

de zwaartekracht, dieren, objecten en andere mensen weet te beheersen en te domineren 

(Lievens 2020, 21). De kritiek die daarop geformuleerd wordt is dat overmeestering altijd 

gepaard gaat met onderdrukking. Wanneer die meervoudige beïnvloeding wordt erkend 

kan de circusartiest een verhouding aangaan die niet alleen rust op menselijke dominantie. 

Als nieuw discours oppert Focquet ‘het nederige circus’, waarbij hij pleit voor het toekennen 

van agency aan elementen en mensen in het circus die voorheen geobjectiveerd waren, 

“treating circus objects as actants- ‘objects with agency’- demands a circus technique that 

is no longer a virtuoso form of control, but rather a collaboration between humans and 

objects in which causality flows both ways” (Focquet 2020, 46). Ook Sebastian Kann 

onderzoekt in Taking back the technical: contemporary circus dramaturgy beyond the logic 

of mimesis, de mogelijkheden van een andere relatie van beïnvloeding tussen circusartiest 

en circusobject (2016). Hij stelt dat circusartiesten goed in staat zijn te luisteren naar de 

wil van bewegingen van hun circusobjecten, hij stelt dat bewegingsmateriaal zich eerder 

voordoet in de manier waarop bewegingen zich aandringen door de materialiteit van de 

objecten dan dat ze worden geconceptualiseerd (2016, 22). Kann en Focquet bepleiten 

voor het openen van de mogelijkheden die de circusobjecten in zich dragen en impliceren 

daarbij dat agency niet enkel een menselijk gegeven is, maar dat er in circus sprake is van 

een dialoog. Tot slot benoemt Kann dat juist het behandelen van objecten met een open 

bewustzijn ervoor zorgt dat de circustechniek die daaruit voortkomt een “site of embodied 

resistance” kan zijn (2016, 34). 

 De exploraties van de relatie tussen circuslichaam en circusobject laten zien dat 

agency in hedendaags circus is onderhevig aan verandering en kritiek. Dit onderzoek sluit 

daarom aan bij het verbreden van theorievorming rondom agency, met de nadruk op de 

lichamelijke ervaring van circusartiesten zelf. In een poging de versmelting van agency en 

het lichaam nader te onderzoeken in een performatieve context is het hedendaagse circus 

uitermate geschikt. Zo komt agency, begrepen als een mogelijke onderhandelingsruimte, 

sterk terug in de discussie rondom meesterschap, het is iets wat zowel de oefenpraktijk 
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als de performance zelf beïnvloedt. Daarbovenop vindt deze discussie plaats op lichamelijk 

niveau, circustechniek wordt aangeleerd en is de taal waarmee de circusartiest te werk 

gaat. Oftewel, vraagstukken rondom agency worden belichaamd door de circusartiest, ze 

liggen ingebed in de discipline.  

 

  



 25 

Hoofdstuk 4: Circus in tijden van corona 

 

 

Het is half februari 2021 wanneer ik voor de deur van de trainingsruimte wacht in de 

ochtendzon. De kou van de strenge winter is nog voelbaar, net als de aanhoudende 

lockdown; er waait een ijzige wind en er zijn weinig mensen op straat. Alleen essentiële 

winkels zijn open. Er bekruipt me een gevoel van privilege wanneer ik besef dat ik ondanks 

alle coronamaatregelen toch nog de deur uit mag. De artiesten zijn wat later en ik wacht 

op de stoep. Nu het hele culturele leven bevroren lijkt, heerst er minder haast, minder 

directe noodzaak om op tijd te zijn.  

 De trainingszaal is een oefenruimte van een jeugdcircus waar de artiesten overdag 

terecht kunnen. De open zaal ligt vol met circusattributen; zachte matten verspreid over 

de vloer, valmatten, doeken en trapezes in de lucht, jongleermateriaal, ballen tegen de 

zijkant en verspreid door de ruimte liggen blokken, sokken en elastiek. De artiestenbaby 

is ook mee vandaag en speelt in de hoek met handstandblokjes. De ruimte heeft een 

kleurrijke open sfeer, er valt licht naar binnen en er staat zachtjes Franstalige muziek aan.  

 De drie artiesten, twee mannen en een vrouw van rond de 30, zijn bezig met 

opwarmen en individueel oefenen; handstanden, kopstanden en salto’s vullen de ruimte. 

Lange stretches van geïsoleerde lichaamsdelen worden afgewisseld met bewegingen door 

het hele lijf. De één is bezig met touwtje springen terwijl de ander juist bezig is met het 

houden van balans op de kop. De artiesten lijken hun routine belichaamd te hebben en 

hoeven er maar weinig over na te denken. Ik ben nog maar even binnen en krijg zelf al 

helemaal zin om te bewegen. Er heerst een betrekkelijke rust waarin iedereen precies weet 

wat te doen en de bewegingen kalm en precies worden uitgevoerd. En nog eens, en nog 

eens, en nog eens… ‘Oefening baart kunst’ schrijf ik in mijn fieldnotes.    

[V.1]  

 

Als van het ene op het andere moment was het werkende leven voor mensen in de 

podiumsector stilgelegd. Iedereen zonder essentieel beroep zat thuis zonder enig 

perspectief voor hoelang dat zou aanhouden. Werken als circusartiest was vanaf maart 

2020 zacht uitgedrukt – gecompliceerd. In juni 2021, meer dan een jaar later, waarin ik 

drie maanden veldwerkonderzoek heb gedaan binnen de gemeenschap van circusartiesten 

in Nederland, blik ik terug op de ervaringen van het afgelopen corona-jaar. Voor dit 

onderzoek is veldwerk uitgevoerd waarbij data is verzameld in de periode van februari 

2021 tot mei 2021. Aan de hand van vignet [V.1] zal ik de directe gevolgen van de 

coronacrisis op het werkproces van circusartiesten uiteenzetten.  

De gevolgen van de coronacrisis komen neer op een complete verandering in 

werkritme. Door de beperking in optredens hebben circusartiesten te maken met een 

andere tijdservaring, onzekerheid en opgelegde zelfreflectie. 
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“Het was best een lange tijd voor ons heel moeilijk geweest,” zegt Marieke van het 

acrobatische trio. “We hebben constant te maken met uitstel. Het is een hele onzekere 

periode geweest”, zegt ze tijdens het stretchen op de mat. Er volgt een diepe zucht. “Niet 

weten wanneer je kunt optreden maar ook geen andere dingen kunnen doen omdat het 

ieder moment weer kan beginnen.” Ze vertellen dat je als artiest in coronatijd continu 

paraat moet staan om weer in te springen, zonder te weten wanneer dat is. Die 

uitzichtloosheid is heel vermoeiend. “Uiteindelijk kwam het keer op keer neer op uitstel 

van een voorstelling… Twee maanden, vier maanden, nog weer vier maanden. Uiteindelijk 

werd dan de knoop doorgehakt en werd toch de hele productie gecanceld. Op die manier 

ging er voor ons dus helemaal niks meer door. Geen geld… niks. Maar ook geen ander 

werk in de tussentijd omdat we nog aan die productie verbonden waren.” Een andere 

artiest voegt zich al bewegend bij het gesprek: “Tja… Maar als we optimistisch zijn gaat 

alles niet door.” Ze schudden hun hoofd met een lichtelijke frustratie. Het blijkt dat het al 

bijna een jaar echt geen makkelijke tijd is geweest. “Ja, zo ging dat eigenlijk vanaf de 

zomer 2020 tot aan het voorjaar 2021.” Weinig trainingsmogelijkheden, geen 

voorstellingen en dus ook geen werk. “Ja en financieel is het ook echt gewoon een 

kutsituatie… Maar goed.” 

 

Als ik vraag hoe het nu met ze gaat klinkt er een opluchting. “Ja, nu gaat het wel weer 

best goed. We zijn heel technisch alles weer aan het oppakken voor de creatie van ons 

eigen stuk.” Wanneer ze het heeft over ‘technisch’ bedoelt ze dat ze weer aan het werken 

zijn aan hun acrobatische repertoire. De trucs die ze als trio deden vóór corona moeten 

weer in het lichaam komen door heel technisch te oefenen. Uit de bewegingen die ze samen 

doen is te zien dat er ook een heleboel niet verleerd is. Heel dynamisch beweegt het trio 

om elkaar heen. De flyer wordt op verschillende manieren in de lucht gehouden door de 

andere acrobaten. Het valt me op dat de twee acrobaten die afwisselend de dragende rol 

innemen heel verfijnd op elkaar ingespeeld zijn. Ze ademen gelijktijdig in voor het 

uitvoeren van een bepaalde beweging, geven daarmee het tempo aan van de truc die gaat 

komen en vangen synchroon weer af. Alle drie zijn ze in beweging heel erg samen, hun 

lichamen naar elkaar toe gericht en de focus bij diegene die ‘boven’ is, meestal dus de 

flyer die in de lucht wordt gedragen en balanceert. Het lijkt een collectieve bezigheid in 

bijna al hun bewegingen; samen zoeken waar het zwaartepunt ligt en de mogelijkheden 

daarvan. 

[V.1]1 

 

  

 
1 Vignet uit data met TeteBecheTrio, 19 februari 2021. 
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4.1| Circus in coronatijd 

Circus bestaat voor een groot deel uit het opvoeren van voorstellingen voor een publiek. 

Het artiestenberoep kent doorgaans een uitgebalanceerde afwisseling van repeteren en 

opvoeren, waarbij de opvoermomenten vaak dienen als legitimatie van een kunstwerk 

evenals hetgeen wat inkomen genereert. Een voorstelling wordt immers gemaakt om op 

te voeren: in theaters, op festivals, ter andere gelegenheden. Het kunnen optreden voor 

een publiek is in essentie wat maakt dat een circusartiest diens beroep kan blijven 

uitvoeren.  

De periode van 2020 en 2021 kende veel onzekerheid; een lange periode van 

lockdown, lichte versoepeling, een tweede lockdown, een derde… continu bleek het bieden 

van perspectief voor de kunst- en cultuursector geen prioriteit (Cultuurkrant 2021). De 

pandemie en de daaruit volgende maatregelen bemoeilijkten het werk van circusartiesten. 

Zowel het opvoeren als het kunnen repeteren en trainen kwamen onder druk te staan. 

Trainingsruimtes waren tot juni 2021 nog altijd heel beperkt toegankelijk, wat betekende 

dat alleen artiesten met toegang tot een eigen ruimte in staat zijn geweest om hun 

trainingen bij te houden. Voor artiesten die luchtwerk doen is dat extra lastig, in lockdown 

kunnen die moeilijk hun trapeze in de slaapkamer ophangen.  

Behalve dat de mogelijkheden om te trainen beperkt zijn geworden is het grootste 

gemis in het werkritme van een artiest het kunnen optreden. Er wordt niet meer direct 

toegewerkt naar optredens omdat dat soort werk simpelweg niet toegestaan is. Doordat 

de circusartiesten worden onderworpen aan deze maatregelen valt het fundament van hun 

artiestenbestaan weg. Zoals in het vignet [V.1] naar voren komt hebben de artiesten lange 

tijd te maken gehad met veel onzekerheid in hun werk. Het hele ritme is omgegooid 

waardoor ze niet meer ergens naartoe kunnen werken. Daardoor rest hun alleen nog het 

blijven trainen van het lichaam om te zorgen dat ze hun vaardigheden niet verleren. De 

artiesten benadrukken dit door te laten zien dat ze in hun tijdsbesteding veel bezig zijn 

met ‘technisch’ oppakken van de training. Dit betekent zoveel als het in vorm houden van 

het lichaam, zodat het lichamelijke kunnen paraat is om weer te kunnen optreden zodra 

het weer is toegestaan. Ook blijkt uit het vignet dat mijn persoonlijke ervaring van dat 

moment ook iets zei over een bepaald tijdsbesef. De aanwezigheid van tijd, en in dit geval 

de ervaring van uitgerekte tijd, komt op verschillende momenten terug. Dit merkte ik niet 

alleen op toen de artiesten later kwamen, en ik als onderzoeker ondervond dat de 

ongehaastheid van die situatie ook degelijk onderdeel is van hun huidige werkleven. Ook 

wordt gesproken over de onzekerheid van niet weten wanneer er weer werk zal zijn, maar 

toch paraat moeten staan omdat men ieder moment weer zou moeten kunnen inspringen. 

Die onzekerheid van paraat staan en de uitzichtloosheid daarvan is onlosmakelijk 

verbonden met tijd. De onwetendheid zorgt ervoor dat de tijd in zijn verloop voelbaar 

wordt. 
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Doordat het werk van circusartiesten tijdens een pandemie wordt omgegooid worden ze 

geconfronteerd met vragen over tijdsbesteding en zingeving. Het wegvallen van 

optreedmomenten zorgt voor een veranderende tijdservaring in het beroep. Uit een 

interview met twee circusartiesten kwam het volgende over tijd naar voren: 

 

“Nu met corona zijn we veel bewuster van onze tijd.  

We blijven trainen en doen meer aan zelfzorg. Maar het is zo anders. 

… 

Je mist enorm het toewerken naar een voorstelling. 

Naar een uitwisselmoment en alles wat daarbij komt kijken: trainen, 

voorbereiden, de opbouw, ergens naartoe werken, die spanning vooraf… 

En dan het optreden zelf natuurlijk, en de nagolf aan waardering en 

leermomenten. 

… 

Die periodes wisselden elkaar in golven af. Nu is alle tijd gelijk. 

We moeten wel fit blijven maar we werken niet meer toe naar ook echt spelen. 

We hebben wel een routine, maar geen reden.” 

[V.2]2  

 

Aangezien er niet meer opgetreden kon worden zaten circusartiesten plots thuis met zeeën 

van tijd. Alle tijd werd als gelijk ervaren, waardoor het lijkt alsof de tijd heel langzaam 

doorsijpelt en er in wezen helemaal niet veel gebeurt om die tijd op te vullen. De 

circuswereld lijkt bevroren. Onder alle informanten die ik heb gesproken heerst een 

uitgerekte tijdservaring in hun verhaal. In het veld moest ik denken aan de theorie van 

Turner en Schencher over performance als overgangsritueel, waarbij een creatieproces van 

een voorstelling kan worden genomen als tijdslijn van ontwikkeling (1985). Nu de hele 

liminale fase van de performance zelf is verdwenen, evenals de post-liminale fase, lijkt het 

alsof de tijd stilstaat in de pre-liminale fase van ontwikkeling. Alle voorbereidingen worden 

getroffen, maar er kan niks verwezenlijkt worden, er wordt niks tot uiting gebracht. 

Ontwikkelingen die stilstaan in de staat van aanhoudende pre liminaliteit, zorgen ervoor 

dat de tijd stil lijkt te staan.  

Voor artiesten die toch toegang hebben tot een werkruimte heeft de overvloed aan 

tijd ook een gevolg voor de inhoud van het werk dat wordt gemaakt. In vele gevallen zorgt 

die uitgerektheid in tijd ervoor dat de creatiefase van een werk enorm wordt opgerekt. 

Normaliter kent een maakproces een creatiefase en een uitvoerende fase, waarbij de 

creatiefase de tijd duidt waarin een voorstelling ‘in wording’ is. Nu deze afwisseling van 

 
2 Interview Marta en Kim, 9 maart 2021. 
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maken en opvoeren is teruggedrongen tot alleen nog maken, vindt er inhoudelijk ook een 

verschuiving plaats. 

 

4.2| Diepgang 

Deze verschuiving in focus door het niet kunnen optreden opent ruimte voor meer 

inhoudelijke aandacht naar het werk zelf. “We zijn met onze aandacht veel meer 

verschoven van nummers naar de inhoud. Voorheen waren we veel meer bezig met het 

kwantificeren van ons bereik als circusgezelschap; publiekscijfers, marketing etc. Nu 

stellen we ons de vraag ‘wat willen we eigenlijk maken?’” aldus choreografe Pia Meuthen.3 

Er ontstaat meer ruimte voor diepgang in een bewegingsonderzoek van een voorstelling. 

Wanneer artiesten bezig zijn met een project, dan wordt de creatiefase daarvan opgerekt. 

Veel artiesten benoemen dat de gegeven tijd in zekere zin ook meer ruimte biedt voor 

diepgang in hun werk. Inhoudelijk levert dit soms een hele andere voorstelling op dan 

voorheen. Een voorbeeld van hoe dit in de praktijk naar voren kwam was goed te zien bij 

een jong acrobatenduo dat net was afgestudeerd. Door het constante uitstel was de 

originele première van hun voorstelling verschoven met anderhalf jaar, waardoor er veel 

meer focus op het proces zelf kwam te liggen. De coronacrisis zorgde ervoor dat de vorm 

en inhoud van hun voorstelling veranderde. Zo was origineel het idee om fysieke 

publieksparticipatie in te bedden in het concept van hun performance. Echter werd dit 

plotseling niet meer mogelijk, omdat er altijd afstand behouden moest worden tot het 

publiek. Deze praktische belemmering zorgde ervoor dat de artiesten heel gericht bezig 

gingen met het bewegingsonderzoek zelf. Zo kwamen ze tot veel meer materiaal dan eerst 

verwacht en werd de duur van de show geen twintig minuten, maar rond de drie kwartier. 

De show zelf is getransformeerd door de omstandigheden.  

Wanneer ik met de artiesten de veranderende werkomstandigheden bespreek, zoals 

de beperkte toegang tot trainingsfaciliteiten en de alsmaar uitgestelde voorstellingen, komt 

er ook ter sprake dat het doen van het werk zelf helemaal niet zo wezenlijk verschilt. Alleen 

de omstandigheden rondom dat werkproces.  Onderweg naar de studio om te repeteren 

zeiden die artiesten hierover: “As a result, this really made us focus on movement. […] 

but once we’re in the studio, the actual making process is not all that different.”4 

Een ander verschijnsel als gevolg van de uitgerekte tijdservaring is dat sommige 

artiesten meer ruimte ervaren om te experimenteren en betrokken te zijn in meerdere 

kleinere projecten. Waar normaal grotere voorstellingen volstaan om rond te komen, zijn 

veel artiesten nu betrokken in verschillende kleinschalige projecten. Zo sprak ik een artiest 

die in korte tijd meedeed aan vier circusproducties. Hij vertelde dat dat het enige was wat 

je als artiest nog kon blijven doen: “We just keep making shows, really. Eventhough we 

 
3 Interview Panama Pictures, 15 februari 2021. 
4 Interview Sinking sideways, 9 februari 2021. 
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can not play them”.5 Uit de verhalen van de artiesten omtrent de praktische veranderingen 

die de coronacrisis teweegbrengen klinkt een gedeeld geluid. Een geluid van onzekerheid, 

maar ook de wil om in beweging te blijven ondanks alle moeilijkheden; blijven trainen, 

blijven maken… alles beter dan thuis zitten en niks meer doen. 

 

4.3| “Are we essential?” 

Een andere gemeenschappelijke deler uit de verhalen van de artiesten is dat ze allen zijn 

ondergedompeld in een onzeker, haast perspectiefloos bestaan. Zoals eerder al beschreven 

is dat ook bij uitstek datgene wat een periode van crisis teweegbrengt, “unprecedented 

times” waarbij er onzekerheid ontstaan in hoe te handelen (Hirst 2020). Ook voor 

circusartiesten is dat in zekere zin het geval. Een uitgerekte en monotone tijdservaring 

waardoor er een onbekend lange pre liminale fase ontstaat, brengt veel onzekerheid met 

zich mee.  

 Twee artiesten aan het begin van hun carrière vertelden ontdaan: “Iedere maand 

veranderen de spelregels. Je weet totaal niet waar je aan toe bent en dat is echt dodelijk 

vermoeiend. Dat kost zoveel energie.”6 Die vermoeidheid komt in meerdere lagen in het 

veld terug. Zo sprak ik iemand die als producent organisatorisch betrokken is in het 

circusveld. Zij sprak over hoe veel mogelijkheden verdwijnen. “Het voelt als een collectieve 

burn-out! …Dat moet echt niet langer dan twee jaar duren. Anders is het momentum 

eruit”,7 legt ze mij uit tijdens een interview over Zoom. Het feit dat de theaters al meer 

dan een jaar gesloten zijn lijkt een behoorlijke impact op de artiesten gemaakt te hebben. 

Overal kom ik sporen van frustratie en vermoeidheid tegen. De praktische belemmeringen 

brengen eveneens allerlei mentale gevolgen teweeg. Toen ik in mei 2021 een artiest sprak 

vertelde ze over de heersende frustratie en het gebrek aan perspectief. Een belangrijk 

circusfestival dat ieder voorjaar plaatsvindt was voor de tweede keer op rij afgelast.  

 

“We all secretly – deeply – wished it would go on.  

But then still it got cancelled…  

It is really a confrontation of how long it is still taking.  

… What’s to come? … 

 

We are somehow all confronted with fundamental questions.  

The pandemic really imposes an intense level of self-reflection, way bigger and 

fundamental than before. Instead of having a routine, when you go with a certain 

motion – a momentum. Now in the pandemic this momentum is totally gone, and 

 
5 Interview Tall Tales Company, 17 februari 2021. 
6 Interview Marta en Kim, 9 maart 2021. 
7 Interview Ellen Blom, 4 maart 2021. 



 31 

everything is readapting. Which makes that theses fundamental existential 

questions are everywhere! 

 

As an artist… what is the relevance?  

With whom do you want to spend your time?  

… 

For now and the near future…  

we are trying to accomplish the postponed past.  

But no, there is really no clear perspective at all.”   [V.3] 8  

 

Uit een interview met circusartiest Júlia Campistany, die zo’n vijf jaar werkzaam is in 

Nederland, blijkt de huidige realiteit van het circusveld behoorlijk perspectiefloos. Zoals 

Júlia aankaart zorgt de crisis voor een hoge mate van fundamentele zelfreflectie. Dit is een 

ervaring die veel artiesten delen wanneer ze vertellen over hun werk, maar vooral ook 

over hoe het met ze gaat. Die onzekerheid gaat in vele gevallen over zingeving. Wat is het 

doel van kunst maken wanneer het niet meer gedeeld kan worden met een publiek? Wat 

is het nut dan nog? Wat is de relevantie? Veel van die vragen kwam ik tegen in het veld. 

Het is een alom gedeeld gemis van een groter doel, een zekere urgentie. Het gevoel dat 

circus ertoe zou doen, dat het van belang is omdat mensen het willen bewonderen. Deze 

onzekerheid wordt nog eens extra benadrukt doordat er in het maatschappelijke debat 

continu onderscheid wordt gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële beroepen. Een 

andere artiest uit een jong circusgezelschap vertelde dat de afweging van wel of niet 

essentieel zijn onderdeel was geworden van hun dagelijkse routine: “I’ve been asking 

myself every day for a year now, is what we do really essential?”9 Nu ze een jaar verder 

zijn vertelde ze dat ze zich op een gegeven moment wel gaan afvragen hoe lang je die 

vraag nog blijft stellen. Toch gaan de artiesten door.  

De crisis doet een beroep op het uithoudingsvermogen van deze groep mensen en 

wijst hen op de kern van het artiestenbestaan. Het raakt aan een filosofisch debat over 

zingeving en de rol van kunst daarin. Theaterwetenschapper Marianne Van Kerkhoven 

spreekt over ‘grote dramaturgie’, en bedoelt daarmee de functie van theater in relatie tot 

de wereld (2002). Tegen het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw bepleitte ze 

dat in het opkomende theaterveld deze zoektocht erg aanwezig is. Ze spreekt over een 

nieuw engagement in kunst die “opnieuw de functie omschrijft van wat het theater in de 

huidige samenleving kan betekenen” (Van Kerkhoven 1994, 146). Van Kerkhoven stelt dat 

kunst ertoe in staat is om troost, passie en compassie te brengen, zelfs in situatie van 

uitzichtloosheid. Hiermee bepleit Van Kerkhoven dat de kracht van kunst ongemeen groot 

 
8 Interview Júlia Campistany, 5 maart 2021. 
9 Interview Tea Time Company, 2 maart 2021. 
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is en het derhalve noodzakelijk is om het te verdedigen. “From now till the end of 

consciousness we are stuck with the task of defending art”, stelt Susan Sontag evenzo 

(1994, 279). In tijden van plotselinge maatschappelijke ontwikkeling wordt de 

verantwoordelijkheid van kunst om zich te verhouden tot die maatschappij des te 

evidenter. Juist in onzekere tijden kan kunst in staat zijn om verlichting of troost te bieden, 

of zelfs sturing te geven aan die maatschappij.  

Ook nu in de huidige maatschappelijke context komt de vraag wat (circus)kunst 

kan betekenen in een samenleving nadrukkelijker terug. Nu artiesten veel te maken 

hebben met zelfreflectie worden ze gewezen op welke positie ze willen en kunnen innemen 

in de maatschappij. De vraag in hoeverre kunst geëngageerd is in een context dringt zich 

aan. Ook circusartiesten worden bewogen door hoe de wereld om hen heen beweegt. Twee 

artiesten die ik sprak legde uit hoe nauw die binnen- en buitenwereld op elkaar inspelen. 

“Je moet begrijpen dat de wereld er anders uitziet dan toen we het concept van onze 

voorstelling bedachten. En ja… natuurlijk zorgt dat voor hele andere keuzes in ons werk.”10 

Veel artiesten waren het eens: “Als maker zal ik nooit kunst maken zonder het te delen. 

[…] Maar toch, als niemand kijkt zal ik nog steeds blijven bewegen.”11 Maken en delen, 

repeteren en opvoeren, onderzoeken en tot uitdrukking komen… in performance bestaan 

die twee aspecten niet zonder elkaar. De manier waarop die twee dimensies worden 

gebruikt en ingezet om een boodschap te communiceren, is precies ook de zoektocht naar 

wat de ‘grote dramaturgie’ van circus kan zijn.   

Invloeden van binnen- en buitenwereld lopen door elkaar en komen samen in de 

manier waarop een artiest keuzes maakt. Wanneer het gaat over kunst en zingeving in de 

tijden van crisis vond ik één quote uit de data erg sprekend. Een artiest vertelde: “Op een 

gegeven moment wordt het doen van circus essentieel voor mijn eigen mentale 

gezondheid.”12  Dat laat zien dat er een grote drive leeft in de artiesten om door te gaan 

met wat ze doen, juist in onzekere periodes.  

Voor dit onderzoek is de hoge mate van opgelegde zelfreflectie relevant voor een 

analyse naar agency. Het laat zien dat de plots veranderende omstandigheden een interne 

werking hebben en heel direct het leven van alledag voor de artiesten omgooit. De hoge 

mate aan zelfreflectie waar de circusartiesten door de crisis aan onderworpen worden, 

toont dat het publiek een cruciale factor speelt in de ontwikkeling van een 

artiestenbestaan.  

 

4.4| Waar blijft de gedeelde ervaring?  

Tot slot was de afwezigheid van optreden bovenal een sociaal gemis. Circus in coronatijd 

leeft in een sociaal vacuüm. Dit gaat niet zozeer over de artiesten, die als personen zelf 

 
10 Interview Kim en Marta, afgenomen op 12 april 2021. 
11 Uit de data van Panama Pictures, 18 februari 2021. 
12 Interview met Fabuloka Circustheater, 30 maart 2021. 
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ook een sociaal bestaan hebben. Met de uitspraak ‘circus bestaat in een sociaal vacuüm’ 

heb ik het veeleer over de infrastructuur van het veld. De sociale interactie is minimaal en 

bijna uitsluitend online. Het stilgelegde werkveld betekent ook dat de dialoog met het 

publiek verstild raakt. Doordat er geen uitwisselmomenten zijn is er plots veel meer 

verloren dan alleen het kunnen uiten van een werk en de inkomsten daarvan. Dit gaat 

wezenlijk over het naar de achtergrond treden van uitwisseling en interactie, waardoor de 

ervaring van onderdeel zijn van een gemeenschap verandert.    

De crisistijd legt een hoge mate aan zelfreflectie op, wat in vele gevallen gaat over 

zingeving als artiest. De meest opvallende observatie omtrent die zelfreflectie is dat alle 

artiesten een diepgeworteld verlangen voelen naar het publiek. 

 

 

Het is hartje winter wanneer er voor het eerst weer een openbaar toegankelijke 

circusactiviteit plaatsvindt. Een voorstelling met publiek is nog niet toegestaan. In plaats 

daarvan hebben twee circusartiesten, Luuk en Júlia, een tentoonstelling gemaakt voor in 

de buitenlucht genaamd Publiek Zonder Circus. 

In samenwerking met artiesten uit de circusgemeenschap in Rotterdam worden er 

ervaringen gedeeld via tekst, fotografie en soundscape. Langs de kade van de binnenhaven 

hangt een fotoreportage van artiesten met hun verhalen en dagboekfragmenten erbij. 

Afgetrainde schoenen en kapotte jongleeropbjecten in een etalage, bordjes met 

“geannuleerd” en “postponed” en een ticketkraam met de tekst “dit is geen ticket sale” 

erop. ‘Dit is geen festival, dit is geen theater, dit is geen tent, dit is geen tribune, dit is 

geen voorstelling, dit is geen circus act, dit is geen publiek, dit is geen kunstenaar, dit is 

geen buiging, dit is geen applaus […]’ staat op een poster met als achtergrond de stoelen 

van een lege zaal. 

De tentoonstelling toont niet alleen de ervaringen van circusartiesten die thuis zitten 

en vertellen over nieuwe hobby’s, maar toont vooral ook de afwezigheid van het beleefbare 

circus. Wanneer ik langs de kade loop bekruipt mij ook een gevoel van nostalgie. De 

tentoonstelling verhult een snapshot uit de activiteiten van de circuswereld die nu stil zijn 

komen te liggen. Ondanks dat het iets triests in zich draagt, heeft het ook een verbindende 

werking. De verhalen faciliteren een persoonlijke betrokkenheid bij het publiek waardoor 

de installatie een oproep is tot verbinding met circus in brede zin. Ik interpreteer alle 

objecten en verhalen in de installatie als een oproep van zichtbaarheid, alsof de 

kunstwerken samen proberen te zeggen: “Vergeet ons niet! We zijn er nog en zullen 

doorgaan”.  

Ik spreek met Júlia, een van de makers, over haar werk als circusartiest in deze 

tijd. “As a maker, I really searched for what is relevant to make now, you know,” zegt ze 

met een nadrukkelijk ernst. “For me I really felt the loss of sense of community.” Ze vertelt 

hoe de voorstellingen die voorheen plaatsvonden ook van grote sociale waarde waren. 
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Elkaars werk zien, het kunnen napraten over een voorstelling en het ontmoeten van 

mensen daaromheen zorgde voor een sterk gevoel van verbondenheid in de gemeenschap. 

Nu die samenkomsten niet meer mogelijk zijn, lijkt plots ook dat gevoel van saamhorigheid 

op de achtergrond geraakt. Dat heeft ervoor gezorgd dat Júlia in haar werk is gaan zoeken 

naar een manier om die verbinding weer tot leven te wekken. “I deeply felt the urge to 

create this kind of togetherness again,” aldus Júlia. 

 De makers van Publiek Zonder Circus schrijven: “We are tired, exhausted of 

cancellations and waiting, but we feel the responsibility to keep moving. Circus artists 

normally share their intentions, feelings and thoughts through performance. However, 

nowadays this is not possible, and we hope this installation to be an opportunity to keep 

the bond between performers and audiences alive”, lees ik aan de kade wanneer ik mij 

realiseer dat ook ik inmiddels onderdeel ben geworden van deze artiest-publiek relatie.  

Later vertelde Júlia dat het werk goed was ontvangen en dat veel mensen hun 

dankbaarheid hadden geuit. Circusartiesten, circusliefhebbers en voorbijgangers hadden 

de mogelijkheid gehad elkaar in het midden te ontmoeten. “Everyone was so desperate 

for connecting with other people. They are super grateful for anything!” De installatie 

speelde in op een gedeeld gevoel van sociaal gemis en maakte daarmee duidelijk dat het 

circus niet zonder publiek kan. 

                [V.4]13 

 

‘Waardoor anders dan door teleurstelling en gemis wordt men geconfronteerd met wat van 

waarde is?’ schreef ik als reflectie in mijn fieldnotes. De crisis legt bloot wat er van belang 

is voor circusartiesten, maar ook voor het circusveld zelf. Juist nu lijkt iedereen behoefte 

te hebben aan echt fysiek contact, aan interacties met mensen.  

De fundamentele onzekerheid voor circusartiesten die hierboven reeds besproken 

is, sijpelt door op het niveau van de gemeenschap. Op individueel niveau ervaren de 

artiesten lichamelijke vermoeidheid en de wil in beweging te blijven (zie H5). Zoals in 

vignet [V.4] wordt besproken toont de belangstelling voor de installatie hoe die lichamelijke 

ervaring ook speelt op interpersoonlijk niveau. De behoefte aan uitwisseling en contact is 

inmiddels voelbaar, en het tot stand komen van de installatie Publiek Zonder Circus is daar 

een voorbeeld van.  

Dat deze twee niveaus elkaar wederzijds beïnvloeden is een bekend begrip in sociale 

theorie rondom het lichaam in de samenleving. Zo pleit Mary Douglas ervoor om de twee 

niveaus, het fysieke symbolische lichaam en de grotere entiteit van het sociale lichaam, te 

begrijpen in hun verbondenheid. Douglas stelt in External Bounderies dat het fysieke 

lichaam model staat voor de mogelijkheden en begrenzingen van het sociale lichaam 

 
13 Interview Júlia Campistany, 5 maart 2021. 
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(1991). De gedeelde behoefte naar interpersoonlijk contact binnen de circusgemeenschap 

laat zien dat de relatie tussen het individuele en het sociale lichaam verstrengeld is. 

 

De gevolgen van de coronacrisis op het leven van circusartiesten reiken ver. In een situatie 

waar de orde van de dag is omgegooid wordt tijd heel anders ervaren. Artiesten worden 

geconfronteerd met een periode van onzekerheid; financieel, maar vooral ook existentieel. 

Deze verandering in tijdservaring doordat voorstellingen niet meer getoond konden worden 

zorgde voor een hoge mate aan zelfreflectie. Het maakt dat er wordt gereflecteerd op hoe 

circusartiesten opereren en voorstellingen maken. In vele gevallen zorgde die reflectie en 

overvloed aan creatietijd voor meer inhoudelijke diepgang in het werk dat werd gemaakt. 

Artiesten zijn bewuster geworden van hun eigen positie doordat de samenleving die in 

crisis verkeert de meerwaarde van hun artiestschap bevraagt. De context maakt dat de 

artiesten worden geconfronteerd met hun overtuigingen, waardoor die veelal worden 

aangescherpt. Ook al zetten veel artiesten hun werk voort zonder het te kunnen delen, de 

pandemie wijst circusartiesten erop dat artistieke zingeving is iets dat tot stand komt in 

uitwisseling.  

 Nu de praktische en emotionele gevolgen van de coronacrisis op het leven van 

circusartiesten uiteen zijn gezet, zal in de volgende hoofdstukken dieper ingegaan worden 

op hoe binnen deze situatie agency lichamelijk tot uiting komt.  
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Hoofdstuk 5: lichamelijk adaptatievermogen 

 

 

Het is de eerste mooie lentedag – eind maart 2021 – wanneer ik aankom bij de studio 

waar circusgezelschap Tea Time Company repeteren. Op mijn laatste bezoek vragen de 

artiesten mij gelijk of ik mee wil doen met de warming-up. Om de werkdag goed te 

beginnen gaan we niet in de donkere theaterruimte zitten, maar gaan we naar buiten. 

Terwijl we de zachte buitenlucht in lopen beginnen we langzaam met ons lichaam in 

beweging te komen. Heel nadrukkelijk hebben we het wakker worden van het lijf ervaren 

onder begeleiding van een van de artiesten. Al voelend klopten we met gesloten ogen al 

onze lichaamsdelen wakker. Zachtjes tikkend op de tenen, naar de bovenkant van onze 

voeten, langs de enkels, schenen, kuiten, bovenbenen, dijen en heupen omhoog. Alles 

wordt meegenomen; links - rechts, voor – achter, boven- onder. Ik voel hoe al die 

lichaamsdelen, ook die van mijzelf, inderdaad verbonden zijn. 

We deden een oefening waarbij ieder voor zich op één been stond met gesloten 

ogen, om vervolgens met het andere been te onderzoeken tot welke uitersten die bewogen 

kon worden zonder de balans te verliezen. Tijdens het uitvoeren van die opdracht 

openbaarde zich een inzicht dat sinds het veldwerk was binnengeslopen. Plotseling voelde 

ik wat voor knappe opvangende capaciteit het lichaam in zich draagt. Tijdens de oefening 

kon ik met gesloten ogen precies voelen hoe alle minuscule spieren in mijn voet en enkel 

samenwerkten om mij overeind te houden. Constant wordt er gekalibreerd, allerlei 

haarfijne aanpassingen worden gedaan om het gewicht op de juiste manier te verdelen. 

“Do you feel how your ankle is constantly fighting to keep you in balance?” vroeg de artiest 

rustig. Ik voelde inderdaad hoe verfijnd dat mechanisme van balans was en hoe dat ook 

werkzaam was in mij. Zo stonden we daar een tijd met onze ogen dicht op één been te 

balanceren, ieder in diens eigen lichamelijke strijd. Het was een geruststellend gevoel dat 

het gevecht wat ik voelde om in balans te blijven een gedeelde ervaring was. Ik hoorde de 

artiesten om de beurt zuchten en lachen van ontlading. Het lichaam heeft een enorm 

vermogen om zich aan te passen. Om oneffenheden en neigingen van disbalans te 

absorberen en weg te werken.  

Terwijl deze gedachte tot mij doordrong, voelde ik ook dat ik best kon vertrouwen 

op het sterke adaptieve vermogen van mijn lichaam. En alhoewel ik weet dat hier niet hét 

antwoord op mijn onderzoeksvragen in verscholen zit, toch voelde ik dat mijn 

verwondering hierover niet ongegrond was. In mijn aantekeningen vond ik vaker 

observaties terug van hoe ik in circusbewegingen diezelfde opvangkracht terugzag.  

[V.5]14 

 

 
14 Uit de data met Tea Time Company, 30 maart 2021. 
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[Opdracht aan de lezer: probeer dit zelf in de ruimte waar u deze scriptie leest! Zoek een 

veilige plek om met ogen dicht op één been te balanceren. Voel vervolgens hoe ver u het 

been dat vrij is gekomen kunt bewegen. Wat voor sensatie geeft dit in uw lichaam? Herhaal 

dit een aantal keer en daag uzelf uit. Nu u zelf ondervonden heeft wat het betekent om 

een beroep te doen op belichaamde kennis, lees gerust door.] 

 

Agency, het vermogen om beperkingen uit de omgeving op te vangen en te vervormen, is 

een vaardigheid die in het lichaam leeft. Ieder lichaam is als een veerbare wereld op 

zichzelf, een ecologie waarin adaptatie en opvangkracht onderdeel zijn van menselijk 

voortbewegen. In dit hoofdstuk zal worden getoond hoe lichamelijk adaptatievermogen in 

het bijzonder bij circusartiesten aanwezig is doordat hun beroep doordrongen is van 

lichamelijkheid. Om een verdere analyse te kunnen maken over de verstrengeling van 

agency en het lichaam zullen hier eerst verschillende vormen van lichamelijkheid in circus 

aan bod komen.  

  

5.1| Lichamelijkheid 

Dat het lichaam een machtig middel is voor een circusartiest waar veel kennis opgeborgen 

zit werd bevestigd in het veld. Onder circusartiesten is spreken over het lichaam onderdeel 

van alledaags taalgebruik. In repetities liggen de activiteiten van de dag vaak nauw 

verbonden met de lichamelijke gesteldheid van artiesten. Zo zorgde een val tijdens een 

doorloop voor een verschuiving in wat er gerepeteerd werd, voor de hele week die daarop 

volgde. “Voel even waar het lichaam aan toe is” is iets wat ik vaak heb gehoord. Het 

rekeninghouden met de staat van het lichaam – veel energie, weinig energie, blessures, 

spierpijn, gemoedstoestand – bepaalde in zekere mate de inhoud en volgorde van een 

werkdag; wel of geen lucht- en klauterwerk, intensief doornemen of meer kijken naar de 

dramaturgie. Deze keuzes in hoe circusartiesten te werk gaan liggen nauw verbonden met 

de lichamelijke gesteldheid van het moment. Voelen waar het lichaam aan toe is en vanuit 

daar handelen is iets wat zowel in groepsverband als bij individuen terugkwam. Iedere 

artiest is op individueel niveau lichamelijk betrokken bij diens werk. Een artiest voelt zelf 

het beste waar diens lichaam aan toe is, welke routine van opwarmen en stretchen werkt 

en hoe om te gaan met blessures. Alle artiesten worden in hun werk geconfronteerd met 

fysieke uitdagingen, uithoudingsvermogen, vallen, omgaan met pijn en herstel. Doordat 

dit zo alom aanwezig is, heerst er binnen de circuswereld een gedeelde visie over het 

belang van rekening houden met het lichaam. In veel gevallen wordt de gesteldheid van 

het lichaam meegenomen wanneer artiesten moeten inschatten of ze bepaalde 

handelingen wel of niet kunnen doen. In het veld is die ruimte vaak gericht op veiligheid: 

“is het lichaam in staat dit te doen, of beter een andere dag?”15  

 
15 Uit de data van Panama Pictures, 17 februari 2021. 
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De inherente lichamelijkheid in circus zegt iets over agency, het lichaam krijgt een 

zeker zeggenschap toegekend doordat ernaar geluisterd wordt. De circusartiesten houden 

rekening met de lichamelijke staat van zijn waaruit een bepaalde handeling voortkomt. 

Het lichaam bepaalt in zekere zin het doen en laten van circusartiesten.  

 

Dat het lichaam agency toegekend krijgt door het lichamelijke te nemen als vertrekpunt 

van handelen raakt aan een groter debat rondom agency van het lichaam. Zijn we als 

mensen ons lichaam of is het lichaam louter het huis van de geest? In hoeverre kan een 

van de twee agency toegekend krijgen zonder de ander te negeren? De opvatting van 

lichaam en geest als twee sterk gescheiden, al dan niet tegenovergestelde, entiteiten komt 

voort uit de zeventiende-eeuwse filosofie van Descartes die spiritualiteit en bewustzijn 

sterk onderscheidde van de materialiteit van het lichaam in de fysieke wereld. Toch hebben 

antropologen meer weerstand met dit strikte onderscheid, aldaar zij zien hoe beide 

entiteiten in samenwerking betekenis geven aan het leven van mensen (Eriksen en Nielsen 

2013, 8). Antropologen pleiten niet voor het verwerpen van dit dualisme, maar kijken naar 

wat de centraalstelling van lichamelijke perceptie kan vertellen over een beleefde ervaring. 

Zo wordt gesteld dat het lichaam de poortwachter is van waaruit de realiteit ervaren wordt.  

Door het lichaam als uitgangspunt van waarneming te nemen, stellen verschillende 

theorieën dat de perceptie van de realiteit iets is dat actief wordt beleefd in het hier en nu, 

de wereld is een belichaamde waarneming van het hier en nu (Merleau-Ponty 1962; 

DeMello 2014). De fenomenologie poogt voorbij dit lichaam-geest dualisme te treden door 

te beargumenteren dat de zintuiglijkheid van het lichaam wel degelijk de cognitie en 

daarmee de manier waarop iemand het leven ervaart, beïnvloedt. Circus en fenomenologie 

delen een kijk op de wereld met het lichaam als uitgangspunt van gewaarwording. 

Kortom, lichamelijkheid vanuit fenomenologisch perspectief geeft betekenis aan de 

innerlijke ervaring en is daarom van meerwaarde in het bestuderen van circus. Voor 

circusartiesten, mensen die nadrukkelijk werken vanuit en met het lichaam, komt de 

lichamelijke ervaring voorop te staan en krijgt het daarmee zeggenschap. 

 

5.2| Het getrainde lichaam 

Het circuslichaam is een bron van kennis die moet worden bijgehouden, zowel door fysieke 

training als het bijhouden van repertoires. Een circusperformer is in vele gevallen zowel 

uitvoerend kunstenaar als atleet; in circus zijn die twee verstrengeld. Van acrobaten tot 

jongleurs en koorddansers, allen hebben ze een langdurige training ondergaan om zich te 

kunnen professionaliseren. Nu de trainingsruimtes voor lange tijd beperkt toegankelijk zijn 

geweest, wordt het bijhouden van die lichamelijke kennis als artiest bemoeilijkt. Het doet 

een beroep op discipline om thuis door te trainen, mits mogelijk. “Ik ben nog steeds aan 
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het bijkomen van dat we er vorig jaar twee maanden uit lagen. Ik voel het in mijn lichaam. 

Ik ben niet meer in topvorm.”16 

Er klinken meerdere geluiden. Sommige artiesten hebben heel beperkt toegang tot 

trainingsfaciliteiten gehad waardoor de coronamaatregelen heel direct negatieve gevolgen 

hebben. Deze artiesten zijn niet meer even goed fysiek in staat om hun werk uit te voeren. 

Doordat het lichaam plotseling uit het normale ritme wordt gehaald betekent dat voor 

sommigen zelfs meer blessures.  

 Andere artiesten voelen juist een zekere fysieke opluchting. Doordat er voor langere 

tijd geen voorstellingen zijn geweest ligt de druk om te presteren ook niet meer heel hoog. 

Een artiest vertelde me dat hij vóór corona een druk bestaan leidde waarin zijn werk vaak 

lichamelijk veel van hem eiste. Nu de druk ervan af is beseft hij hoe intensief die periode 

eigenlijk was geweest en dat hij zich in de betrekkelijke rust gezonder voelt. De directe 

lichamelijke ervaring van de coronacrisis op de circusartiesten is persoonlijk en verschilt 

per artiest. Wel is een gemeenschappelijk geluid dat artiesten het lastig vinden om ‘on top 

of it’ te blijven, dat wil zeggen – in een gezonde fysieke staat waarbij het lichaam in conditie 

is om specifieke trucs en bewegingen te kunnen uitvoeren. De bewegingen verdwijnen niet 

helemaal, ze zijn alleen in een mindere frequentie getraind waardoor de artiesten ze 

minder paraat hebben. Toch ook heerste er een mate van vertrouwen dat het lichaam die 

vaardigheden wel weer zou kunnen ophalen. In het veld ondervond ik hoe dat vertrouwen 

verscholen zit in de opvangkracht van het lichaam zelf evenals in de bekendheid van de 

artiesten in het omgaan met lichamelijkheid.  

Het feit dat circusartiesten heel nauw in contact staan met hun lichaam en de 

fysieke mogelijkheden daarvan komt door langdurige disciplinering in het eigen maken van 

een breed repertoire aan bewegingen. Hierdoor heeft zich ook een zekere opvangkracht 

ontwikkeld. Circusartiesten zijn getraind om klappen op te vangen, in het klein en in het 

groot. Veel circusdisciplines spelen met de grenzen van evenwicht, of dat nu op de grond, 

op een ander of in de lucht is maakt voor deze observatie weinig verschil. De bewegingen 

hebben gemeen dat ze allemaal zoeken naar een dood punt waarop zijzelf of iets anders 

in balans blijven. Deze zoektocht verhult dat het circuslichaam een rijk adaptief vermogen 

heeft om een ontwrichting van balans te kunnen opvangen, zie vignet [V.5].  

In het veld heb ik geobserveerd hoe dit adaptieve vermogen van het lichaam van 

kracht komt, bijvoorbeeld in het vasthouden van een handstand. Tijdens een training in 

de dansstudio maakte Marta een handstand voor meer dan een minuut lang – Marta is 

flyer, wat betekent dat ze een groot deel van de tijd bezig is met het houden van balans 

ondersteboven. Ik kon precies zien hoe al haar spieren in samenwerking aan het werk 

waren om haar overeind te houden. Continu waren er allerlei kleine lichaamsdelen 

 
16 Interview Marta en Kim, 9 maart 2021. 
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correcties aan het maken om haar gewicht op het juiste punt te kunnen balanceren: 

schouders uitduwen, bekken net iets terug, hoofd in, billen aanspannen, meer druk op de 

vingers, ribben in, schouders naar buiten geroteerd, rug recht, en precies op dat punt 

ontspannen en blijven ademen. ‘Het lichaam is intelligent’ schreef ik op, ‘meelevend.’17 Op 

een uiterst precies niveau is het lichaam constant aan het kalibreren wat de beste vorm is 

om aan te nemen in de ruimte, wil een truc slagen. Deze vaardigheid van voelen en 

aanpassen beperkt zich niet alleen tot handstanden, maar zitten in de fijngevoeligheid van 

de beheersing van alle circusdisciplines. Tijdens het uitvoeren van ruwere trucs kwam dit 

ook naar voren: “Zet je schrap als je weet dat de klap gaat komen” zeiden de artiesten 

van Tea Time Company elkaar tijdens een training.18 

Dit laat zien dat circusartiesten getraind zijn in het absorberen van disrupties. 

Lichamelijk adaptatievermogen bij circusartiesten zit hem in de vaardigheid disbalans op 

te vangen en mee te kunnen gaan in onverwachte bewegingen. De aanwezige 

lichamelijkheid in circus reikt verder dan het omgaan met lichamelijke vaardigheden. Zo 

wordt dat lichamelijke zijn van artiesten versterkt door het live karakter van performance, 

een lichamelijke uitdrukking in het hier en nu.  

 

 

Op een industrieterrein in een grote stad zoek ik de weg naar de studio. Het is een koude 

ochtend en in de gangen van de artistieke broedplaats hangt overal kunst aan de muren. 

Ik loop door de stille gangen mee met de mensen van het circusgezelschap. Langzaam 

hoor ik geroezemoes van verderop de gang wanneer we een deur openslaan. 

De atmosfeer verandert zodra ik de ruimte binnenstap. Ik kom binnen in een open 

ruimte vol artiesten. De zaal is hoog met aan de bovenkant ramen waar de zon naar binnen 

schijnt. Tussen de attributen en matten zijn mensen aan het opwarmen en stretchen. Een 

artiest hangt aan aerial-straps in de hoek op z’n kop, bij de opening is iemand dansend 

aan het jongleren met een koptelefoon op en in het midden van de zaal wordt rondgezaaid 

en geklommen rondom de Chinese mast. Iedereen lijkt zijn eigen ding te doen wat maakt 

dat de sfeer kalm is.  

Wanneer iedereen opwarmt willen drie artiesten die samen het acrobatentrio 

vormen een specifieke truc oefenen in de longe, zodat de flyer aan touwen gezekerd is. 

Iedereen in de zaal lijkt bezig met andere dingen en tot slot kijken ze mij vragend aan. 

“You know how to longe?” Ik knik en kom bij ze staan om met behulp van de touwen de 

flyer op te vangen als het misgaat. Twee partneracrobaten staan klaar onder de touwen 

en slaan hun handen in elkaar. Hun handen pakken elk een eigen pols en een pols van de 

ander vast waardoor er een klein plateau aan handen ontstaat. Een derde acrobaat, de 

 
17 Observatie uit de data van Marta en Kim, 9 maart 2021. 
18 Observatie uit de data van Tea Time Company, 30 maart 2021. 
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flyer, komt erbij staan en wordt op verschillende wijze via dat plateau in de lucht 

gelanceerd en opgevangen. Op voeten, op handen, salto af… de bewegingen worden door 

alle drie de acrobaten in een gelijktijdige flow uitgevoerd om het te laten slagen. 

Plotseling voel ik mij ontzettend verantwoordelijk. Als ik niet oplet en ik vang een 

val te laat op, dan kunnen ze zich echt bezeren. Ik ben hyper alert en voel me ook gevleid 

dat ik op hun niveau betrokken mag zijn, mee mag doen in zekere zin. “You can write in 

your research that Dutch circus companies structurally miss people to longe”, wordt 

lachend gezegd door een van de acrobaten. Mijn aanwezigheid wordt gemakkelijk 

geaccepteerd in hun groep doordat ze mij het begeleiden van hun trucs toevertrouwen. 

Dat is niet vanzelfsprekend – “thank you Kyra” zeggen ze na het trainen van deze 

sequentie.  

Dan slaat de sfeer geleidelijk om. Dezelfde reeks aan trucs worden nu uit de 

zekering gehaald. Een spanning daalt langzaam in, het wordt wat stiller en andere artiesten 

nemen wat terug in beweging. Rondom het trio staan mensen klaar om te vangen als de 

truc niet goed gaat. De hele sfeer in de zaal is alert en gespannen. Ik merk dat ik helemaal 

meeleef met de spanning en hoop dat de truc zal slagen, dat ze niet vallen. Ik kom 

langzaam dichterbij en kan alleen maar denken “komaan… deze wordt m”. 

In mijn fieldnotes schrijf ik op dat ik mij enorm betrokken en verbonden voel tot 

het geheel. Ik leef als onderzoeker, maar vooral ook als mens in levenden lijve mee met 

de spanning van de rest. Ik houd mijn adem in voor de truc, leun naar voren, knipper niet 

meer met mijn ogen en maak een harde, ontladende zucht van opluchting wanneer het 

net goed gaat.  ‘Ik voel de spanning van het gevaar. Het lichamelijke gevaar. ‘Echt gevaar’ 

schrijf ik op.  

Iedereen is stil en focust zich op de truc van de drie artiesten. Er wordt niet gehaast. 

De focus ligt op de uitvoering van de bewegingen van de artiesten. Wanneer ik oogcontact 

heb met een andere artiest die bij me komt staan maak ik een gezicht waaruit blijkt dat ik 

het spannend vind en meeleef. Ze knikt instemmend en moet een beetje glimlachen. 

“That’s what adrenaline does, right? It brings this shared hyperfocus” zegt ze, wanneer we 

samen met onze blikken naar boven zijn gekluisterd. Ik beaam wat ze zegt. Die 

lichamelijke spanning van het gevaar dat in de ruimte gedeeld wordt, creëert een 

gezamenlijke concentratie.  

“Nice” klinkt er naast me, wanneer de flyer perfect wordt opgevangen. De flyer 

wordt naar de grond gebracht en de bases schudden hun handen los. De gedeelde spanning 

van zojuist die ik net nog voelde drukken op mijn borst is omgeslagen naar collectieve 

ontlading. Het is een gedeeld gevoel van euforie wanneer de truc lukt, waarna iedereen 

weer doorgaat met de orde van de dag.19   

[V.6] 

 
19 Uit data observatie Tall Tales Company, 5 april 2021. 
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5.3| Co-presence 

Lichamelijkheid is ook aanwezig in performance. Lichamelijkheid zit niet alleen in wat 

circusartiesten doen – aldus lichamelijke virtuositeit –, maar ook in hoe ze dat doen – door 

middel van performance waardoor een gedeelde ervaring met het publiek ontstaat. Los 

van de aanwezige lichamelijkheid in de circustechniek zelf kent opvoeren ook een 

lichamelijk element dat door de coronacrisis anders ervaren wordt. Het missen van een 

gedeelde ervaring doet iets met het lichaam. In de manier waarop circus spreekt tot de 

wereld zit een ervaring van lichamelijkheid besloten.  

Spelen voor een publiek is een heel andere lichamelijke ervaring dan diezelfde show 

spelen voor een lege zaal. Zoals in hoofdstuk vier al naar voren kwam, is dit een gedeeld 

geluid. Een publiek voegt betekenis, begrip en zingeving toe aan een performance. Dit 

komt doordat de gelijktijdige aanwezigheid van publiek en performers niet louter zit in een 

gedeeld tijdsverloop, maar in een gedeelde lichamelijke aanwezigheid. Zo stelt 

performance theoretica Fischer-Lichte (2008) in The Transformative Power of Performance 

dat de gedeelde ruimte van publiek en performers bij uitstek een lichamelijke ervaring 

creëert.  Ze noemt deze staat van zijn in performance, waarin publiek en performer 

gelijktijdig lichamelijk betrokken raken, ‘bodily co-presence’. Nu die lichamelijke 

gelijktijdigheid wegvalt doordat er geen optredens meer zijn, verandert ook die 

lichamelijke ervaring bij de artiest. “Sommige ervaringen zijn niet te vervangen”, zei een 

ervaren artiest mij, “[…] een groot onderdeel van performen is kunnen optreden voor 

mensen. Het is als leren spreken. Dat moet je oefenen door te doen.”20 Zoals de artiest 

stelt is optreden als leren spreken. De performer stelt diens zintuigen op scherp om de 

verfijnde informatie uit het publiek te kunnen ontvangen. Het is een vaardigheid van de 

performer om de feedback van het publiek te ontvangen. En die feedback ontstaat alleen 

in de gelijktijdige lichamelijke aanwezigheid van publiek en performer. Het optreden voor 

publiek is als leren spreken, maar misschien ook als echt goed leren luisteren, die 

verworven informatie te absorberen en ermee te reflecteren.  

Echter is er door de coronacrisis helemaal niet tot nauwelijks meer sprake van 

lichamelijke gelijktijdigheid zoals ervaren in een performance. Alhoewel de directe dialoog 

met het publiek stil is komen te vallen laten de vele trainingen en repetities zien dat er op 

een andere manier ook gewerkt wordt met lichamelijkheid.  

 

5.4| Lichamelijk engagement 

Lichamelijke betrokkenheid is in circus veelvuldig aanwezig: in de aanwezigheid van de 

circusartiest in levenden lijve, in de disciplinering van het circuslichaam en in de 

lichamelijke gelijktijdigheid van de relatie tussen performer en publiek. Tot slot 

beargumenteer ik dat al deze vormen van lichamelijkheid extra worden benadrukt omwille 

 
20 Uit de data van Tea Time Company en Júlia Campistany. 
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van lichamelijk engagement. Door de combinatie van adrenaline en gevaar creëert circus 

een lichamelijk engagement bij de betrokkenen. 

Niet in alle gevallen is er in circus sprake van direct fysiek gevaar. Circusartiesten 

die zich bezighouden met verfijnde disciplines zoals object manipulatie en jongleren zullen 

minder waarschijnlijk ernstig letsel oplopen dan een teeterboard artiest die wel zes meter 

hoog door de lucht vliegt en rotaties maakt. Er is zeker een verschil in lichamelijke 

betrokkenheid van het publiek dat kijkt naar een artiest meters hoog in de lucht, of naar 

een artiest relatief veiliger dicht bij de grond. Toch speelt de mate van gevaar geen rol bij 

het feit dat de centraalstelling van het fysieke kunnen in circus – of dat nu hoog in de lucht 

is of verstrengeld op de grond – een lichamelijke reactie bewerkstelligt bij het publiek. 

Door het tonen van buitengewone trucs wordt het publiek zintuiglijk aangesproken. Die 

zintuiglijke betrokkenheid, het gevoel van gedeelde spanning of ontlading, is precies wat 

circus door de taal die ze spreekt realiseert. Het creëert een lichamelijk engagement bij de 

artiest en de toeschouwer. 

Deze lichamelijke betrokkenheid komt vanuit verschillende hoeken in het circusveld 

terug: het lichamelijke samenwerken en de lichamelijke sensatie bij het publiek. Ook in 

het ondersteunen van een maakproces zelf heeft circus deze uitwerking op zijn 

betrokkenen. Wanneer circustheoreticus Sebastiaan Kann schrijft over zijn werk als 

circusdramaturg komt dit engagement ook ter sprake. Als dramaturg neemt hij een zekere 

houding van expertise aan om zo sturing te geven aan de gezamenlijke wil en de potentie 

van een project (Kann 2020). “But pretty soon, this pretence of cool distance falls away. 

Something shifts, and I get involved with my guts”(153). Er wordt een beroep gedaan op 

een lichamelijke betrokkenheid. 

 

Voor circusartiesten vormt het werken met het eigen lichaam en de lichamen van anderen 

de kern van hun beroep. Circus wordt vaak in partner- of groepsverband uitgeoefend, maar 

ook wanneer het gaat om soloartiesten is er constant een bewustzijn van het lichaam van 

de artiest ten opzichte van diens omgeving. Dit gaat uiteraard niet enkel over 

circusartiesten, ook dansers en (sommige) sporters worden opgeleid om zich een breed 

ruimtelijk georiënteerd bewustzijn eigen te maken. Toch komt er een andere mate van 

bewustzijn bovenop omdat circusartiesten bewegingen van een andere ruimtelijke orde 

toepassen, door het gebruik van objecten met een specifieke ruimtelijkheid. Doordat circus 

doordrongen is van lichamelijke uitingen, worden de artiesten ook getraind in het 

waarnemen van die lichamelijkheid in het hier en nu. Oftewel, de co-presence slaat ook 

terug op het bewustzijn van een artiest en de gelijktijdigheid van objecten en actoren in 

diens omgeving. De gelijktijdigheid van mens, ruimte, publiek en objecten, samen met de 

adrenaline van virtuoze trucs creëren wat ik hyperpresence noem. 
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Hyperpresence verwijst naar de vaardigheid van circusartiesten om zich in de 

lijfelijke aanwezigheid van het hier en nu zich aan te passen, open te staan voor wat er 

gebeurt en te zoeken naar oplossingen. Circustheoreticus Kann heeft het over “the 

impasse” als een ongedefinieerde tijd waarin performance tot stand komt: "Faced with not-

yet-knowing, we [circus makers] must be both rigorous and open, observant and reflective, 

and work on reaching some kind of temporary, but good-enough, resolution” (Kann et al 

2020, 158). Niet weten wat er precies gaat gebeuren, maar wel de gedeelde focus ervaren 

van lichamen en objecten in dezelfde ruimte en tijd creëert een groot lichamelijk 

bewustzijn. Circusartiesten weten haarfijn welke vorm hun lichaam aanneemt in de ruimte 

– ten opzichte van andere mensen en objecten – om te kunnen ageren in een proces 

waarvan het verloop nog open en onbepaald is.  Een groot lichamelijk bewustzijn zorgt 

ervoor dat het lichaam actief opereert in een gedeelde ruimte van zijn omgeving. In de 

open ruimte waarin circus wordt gecreëerd en getoond lijkt alles samen te komen in de 

beleefde ervaring van de artiest, die drager is van hyperpresence. 

Kortom, in zowel circus training als in de manier waarop het gedeeld wordt met de 

wereld zit lichamelijkheid besloten, waardoor circusartiesten een lichamelijke 

opvangkracht bezitten. Ook zorgt de hyperpresence, de lichamelijke gelijktijdige 

aanwezigheid in circus performance, voor een groot lichamelijk bewustzijn in een ruimte. 

Tezamen zorgt het ervoor dat circusartiesten vanuit hun lichamelijke bewustzijn een 

beroep kunnen doen op wendbaarheid in een onzekere situatie. De manier waarop deze 

veerkrachtigheid wordt bewerkstelligd is door middel van beweging, en daar zal het laatste 

hoofdstuk verder op ingaan.  
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Hoofdstuk 6: Beweging 

 

 

In een achterbuurt van een middelgrote stad ben ik samen met circusgezelschap Sinking 

Sideways op residentie. We worden naar een zaal gewezen waar de artiesten een week 

lang zullen werken aan hun voorstelling. Bij binnenkomst is de ruime dansstudio nog leeg 

en koud. In de ruimte liggen kabels en speakers en aan de linkerzijde is er een tribune van 

drie rijen. Iemand van de organisatie maakt een opmerking over de lege tribune, waarop 

een collectieve zucht volgt. Door de huidige coronamaatregelen – februari 2021 – is het 

voorlopig nog niet mogelijk om op te treden, en wanneer dat weer kan is erg onzeker. Dat 

maakt dat de artiesten genoodzaakt zijn om de creatiefase van hun productie erg op te 

rekken. “As a result, this really made us focus on movement.” 

Grote bruine vellen papier worden aan de muren geplakt en verhullen de 

veelzijdigheid van het artiestenvak; ‘music’, ‘costumes’, ‘research’, ‘production’, 

‘weekplan’, ‘feedback’ en ‘wipwap’ vullen in grote letters de ruimte. Wanneer ook de 

puzzelmatten van vijf bij vijf zijn uitgelegd klinkt er als startsein “music!”, waarna harde 

opgewekte muziek door de speakers klinkt. Er verandert iets in de ruimte, de muziek 

activeert. Ook bij de artiesten is er een ontlading voelbaar. De muziek vult zowel de ruimte 

als de lichamen van de artiesten met energie – met zin. 

Tijdens het klaarstomen van de lichamen voor langdurige fysieke training komen 

allerlei bewegingen aan bod. Hoofd, nek, torso, armen, ellebogen, polsen, rug, bekken, 

benen, enkels, tenen, ieder lichaamsdeel wordt meegenomen. Ook alle verbindingen 

tussen die lichaamsdelen komen aan bod; diagonalen, kopstaart, horizontale en verticale 

rotatie. Opwarmen lijkt een interne activering van het lichaam door het isoleren van 

lichaamsdelen; het is een individueel gesprek tussen de artiest en diens lijf. Het valt mij 

op dat veel bewegingen in hun dualiteit worden aangehaald: in- en uitwaarts roteren, 

strekken en buigen, pointen en flexen, dubbelgevouwen en languit gestrekt. Korte 

activerende bewegingen worden afgewisseld met lange stretches. Die dualiteit laat zien 

dat alles in het lichaam verbonden is. Verschillende zwaartekrachtrichtingen wisselen 

elkaar af op de mat. “Ready?” – “ish…” – “yeah me too.” 

De individualiteit wordt opengebroken wanneer de artiesten inhoudelijk met de 

creatie gaan beginnen. Wanneer er gefocust wordt op het werk zijn de bewegingen op 

elkaar gericht, en is het lichaam constant in gesprek. Voordoen, nadoen, overdoen, - “How 

was it again from here?”- voordoen, nadoen, overdoen. Dit blijft zich herhalen. Constructief 

wordt er gepuzzeld met bewegingen, trial en error, proberen, associëren, repeteren. 

Verschillende lichamen zijn in staat verschillende bewegingen uit te voeren. Binnen dat 

uiterste wordt er gezocht naar compromissen. Ze bewegen naar elkaar toe. Ze proberen 
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van alles uit, botsen soms tegen elkaar op en rollen lachend door. Van buitenaf ziet het 

eruit als een spel van rollen in allerlei richtingen.  

Wanneer ze een echte doorloop doen van het artistieke materiaal daalt er een 

betrekkelijke stilte in de ruimte, alleen het nodige wordt nog gezegd. Concentratie. “If we 

make any mistakes we continue” is nu het motto. Het lichaam doet het werk als de 

ingewikkelde choreografie wordt opgevoerd. Het gerol heeft iets weg van een machine die 

af en toe in spanning opbouwt en ontspringt. Als publiek weet ik inmiddels dat de 

bewegingen ieder moment kunnen overgaan in iets anders, maar toch komt het als een 

verrassing. In het uitvoeren van de doorloop, een repetitie voor alsof er publiek zou zijn, 

gaat alle aandacht naar het uitvoerende element van de hoedanigheid. Bewegingen worden 

niet afgeraffeld of onderbroken, ze worden uitgevoerd om – zowel nu, als in een later 

stadium van het proces – getoond te worden. Dit brengt een zekere intensiteit teweeg, de 

bewegingen worden van bedoelde aard. Het lichaam van de artiest staat compleet in het 

teken van de uitvoering van de beweging in het hier en nu – [dat is immers wat live 

performance zo uniek maakt, denk ik bij mijzelf]. Of het nu losse of scherpe bewegingen 

zijn, de intentionaliteit van het opvoeren maakt de bewegingen precies – gearticuleerd. 

De doorloop is veeleisend. Na meer dan een halfuur intensief rollen en bewegen 

komen de artiesten tot een hoogtepunt aan virtuoze acrobatische toeren. Duiken, vliegen, 

rollen, twisten, de bewegingen worden complexer maar vloeien nog altijd even fluïde in 

elkaar over. Half vallend, half uitgeput laten ze die performatieve intensiteit los en komen 

ze uitgeteld op de matten tot stilstand te liggen. “Halleluja”, klinkt het met een diepe 

voldane zucht van vermoeidheid.  

De intensiteit die ik als buitenstaander in een doorloop zie, namelijk de ontoevallige 

keuze van energie die er in een beweging wordt gelegd, wordt van binnenuit anders 

ervaren. Soms gaan bewegingen als vanzelf en lijkt het lichaam zelf het pad af te leggen. 

Andere keren is een artiest juist in dat moment nadrukkelijk gefocust op de gedetailleerde 

uitvoering van de beweging. De ervaringen kunnen enorm verschillen onderling, terwijl er 

eenzelfde intentie wordt beoogd, namelijk de expliciete uitvoering van de creatie. 

Wanneer ik vraag naar het verschil in ervaring tussen een doorloop en een echt 

optreden is het antwoord direct paraat. “Doing a run is just movement” wordt stellig 

gezegd, “Having an audience is adding so much.” Zo wordt gesteld dat de aanwezigheid 

van een publiek betekenis toevoegt aan de opvoering van beweging. De mogelijkheid om 

daadwerkelijk iets te kunnen delen met een publiek, dat maakt het verschil.   

[V.7]21 

 

 

 

 
21 Uit de data van Sinking Sideways, 10 februari 2021. 
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Circus als kunstvorm kent een groot arsenaal aan bewegingen. Het heeft een eigen taal 

die voortleeft in de manier waarop artiesten bewegen – alleen, met elkaar, met objecten 

en tezamen als grotere eenheid. In dit hoofdstuk zal ik laten zien hoe die beweeglijkheid 

in circus symbool staat voor de manier waarop circus zich in een grotere context 

voortbeweegt. Agency is hier de innerlijke kracht iets in beweging te willen brengen. Dat 

gevoel van engagement, die tijdgebonden sociale toewijding, zet iets in beweging. Agency 

maakt dat er intern iets de noodzaak voelt om te ontspringen, en zo een grotere beweging 

aanstuurt naar het lichaam en daarbuiten.  

Agency zit verscholen in de tussenruimte van lichaam en omgeving, en dat komt 

tot uiting in beweging. De beweeglijkheid in circus zorgt voor een groot bewustzijn in hoe 

de artiesten zich voortbewegen. De bewegelijkheid creëert een intentie, en precies die 

bewust gekozen intentie toont een grote veerkrachtigheid. 

 

6.1| Circus beweegt 

Ten eerste, in circus is alles beweging. Of een artiest nu zelf beweegt of dingen in beweging 

brengt, de beweeglijkheid is alom tegenwoordig. In beweging leren de artiesten hun 

vaardigheden, en op eenzelfde manier brengen ze die tot uitdrukking.  

Alhoewel vignet [V.7] slechts een snapshot is van wat circusartiesten doen in hun 

dagelijks werk, komen er talloze verschillende bewegingen naar voren. Ook in alle andere 

vignetten komen veel verschillende vormen van bewegen terug: grote bewegingen, kleine 

precieze bewegingen, geïnternaliseerde bewegingen waar niet meer over nagedacht moet 

worden, bewegingen met de zwaartekracht mee, of er juist tegenin en routinematige 

bewegingen zoals opwarmen en stretchen. Veel bewegingen bestaan in de afwezigheid van 

hun tegenpool. En hoewel dat misschien abstract klinkt, is het in de beweging van circus 

heel aanwezig. Dit komt omdat nagenoeg alle bewegingen terug te herleiden zijn naar 

inwaartse- of uitwaartse bewegingsvormen. In Sources of Post-Modern Dance wordt dit 

ook wel “the solar plexus” genoemd (Banes 2011, 2). Daarmee wordt er een bewegingstaal 

bedoeld die stelt dat de bron van al het menselijke bewegen huist in het meenemen van 

het hele lichaam, vanuit het centrum van het lichaam naar buiten bewogen. In circus is dit 

terug te zien in het verschil tussen bewegingen naar binnen en bewegingen naar buiten. 

Het grootste onderscheid dat ik heb geobserveerd in alle bewegingen van de 

circusartiesten is het verschil in bewegingen naar binnen- of naar buiten gekeerd: strekken 

en buigen, pointen en flexen, dubbelgevouwen en languit gestrekt, het zijn allemaal 

voorbeelden van inwaartse of uitwaartse bewegingen. Die dualiteit laat zien dat alles in 

het lichaam met elkaar verbonden is. Een performance op zich is bij uitstek de realisatie 

van een uitwaartse beweging, het bewerkstelligen en communiceren van een intentie. 

Wanneer het onderscheid tussen in- en uitwaartse bewegingen in een groter licht bekeken 
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wordt, kan gesteld worden dat het afgelopen coronajaar ervoor gezorgd heeft dat zich 

maar weinig bewegingen in de buitenwereld konden manifesteren. Bewegingen van binnen 

naar buiten zijn niet of nauwelijks gerealiseerd. Alle bewegingen stagneerden op de grens 

van binnen en buiten, en die grens – die tussenruimte – is het lichaam.  

 

6.2| Agency in beweging 

In circus speelt zich continu een dialoog af waarin er wordt gezocht naar 

bewegingsmogelijkheden. Tijdens mijn onderzoek naar de relatie tussen agency en het 

lichaam kwam ik in het veld vaak uit op de vraag: ‘Wie of wat is in de positie gesteld om 

te kunnen handelen en te bewegen?’ Wie of wat, artiest of object krijgt in het proces van 

maken en opvoeren de ruimte om te spreken? Tijdens een observatie in het veld van hoe 

beweging zich in interactie manifesteert openbaarde zich een inzicht over agency en (het 

onderhandelen van) bewegingsruimte, namelijk dat ze inwisselbaar zijn.  

 

 

Langs de galmende trappen van een oud gebouw in het centrum van Rotterdam volg ik 

het circusduo Marta en Kim naar de zaal. Als acrobatisch duo met een achtergrond in dans 

kunnen ze terecht bij een makershuis dat zich richt op vernieuwing van hedendaagse dans, 

waarin ook circus ruimte krijgt. Die vervlochtenheid van kunstdisciplines zie ik terug in de 

ruimte: in de danszaal met witte balletvloer en grote spiegels liggen foamrollers en 

magnesium, en achter in de zaal hangt een longe.  

“Even iets om erin te komen?” vraagt Kim. Er gaat rustige muziek aan. De artiesten 

lopen naar het midden van de zaal en slaan rustig hun handen in elkaar. Langzaam 

beginnen ze met bewegen. Er wordt niet gepraat. Ze doen een improvisatie waarbij ze 

spelen met beweging en gewichtsverdeling, zonder elkaars handen los te laten. Ik zit aan 

de kant en zie hoe de ene beweging langzaam in de volgende gedijd. Vanuit voelen wordt 

er bewogen, en dat heeft iets weg van ontdekken. ‘Waar gaat het gewicht heen? Waar is 

de connectie? Waar brengt dat ons?’ schrijf ik op.  

 Samen als één geheel bewegen ze door de ruimte. Hun handen blijven in contact, 

ook al zijn ze soms niet meer met hun gezichten naar elkaar toegekeerd. De connectie 

blijft. Een impuls aan beweging die bij een van de twee ontstaat vloeit door in het lichaam 

van de ander, en andersom. De bewegingen hebben iets heel organisch. Wanneer een van 

de twee iets inzet is het aan de ander om daarin mee te gaan, of het om te vormen en zelf 

iets te initiëren. De artiesten zijn in hun gezamenlijk bewegen zo op elkaar ingespeeld dat 

ik van buitenaf niet kan zien wie een bepaalde beweging wanneer inzet. Ze bewegen niet 

om de beurt, maar samen. Dat wil niet zeggen synchroon, precies dezelfde beweging, maar 

dat ze samen bewegen op een manier waarin hun bewegingen elkaar in een gelijke energie 

aanvullen.  
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 Doordat de artiesten op een heel fijngevoelig niveau inspelen op elkaars 

bewegingen is er een zekere mate van concentratie voelbaar in de ruimte.  Ik ervaar het 

als hypnotiserend om naar te kijken. ‘Ze bewegen als één. Als water. Als ontdooien’ schrijf 

ik op, evenals de vraag ‘Hoe beweegt de ‘ik’ in relatie tot de ‘ander’?’. De gedeelde focus 

bij de artiesten maakt dat hun bewegingen eenzelfde intentie hebben. Ze zijn constant aan 

het voelen waar ze zich samen naar toe bewegen.  

Ook ik als publiek word meegenomen in het observeren van details in hun 

bewegingen. Wanneer ik kijk naar wat er uit hun bewegingen spreekt valt me op dat er 

continu wordt gespeeld met leiden en geleid worden. ‘Wie draagt wie? Wie initieert? Wie 

kan handelen? Wie heeft de ruimte om te handelen en wie krijgt die ruimte?’ Ik constateer 

dat er geen sprake is van een leider en een volger, maar dat dit constant in interactie 

onderhandeld wordt. Beide artiesten zijn evenveel aan het leiden als dat ze geleid worden. 

Beiden dragen ze elkaars gewicht, geven ze ruimte of nemen ze die juist in. Dat dragen 

en leiden is iets dat continu in beweging is, in onderhandeling tussen mens en omgeving. 

Die gedachte brengt mij bij de kern van agency en bewegingsruimte in circus. ‘Hebben we 

in circus niet constant te maken met dragen en leiden? En zou die draagkracht als metafoor 

kunnen dienen voor de veerkracht van circus in het grotere plaatje?’ schrijf ik op ter 

reflectie. 

Ik kom terug met mijn aandacht in de zaal maar kan hun bewegingen niet meer los 

zien van de agency die erin onderhandeld wordt. ‘Wie stuurt wie?’ – dat is moeilijk te 

bepalen. Het lijkt alsof de artiesten in een milliseconde voelen welke bewegingen zich 

aandienen, om vervolgens vanuit dat voelen te kiezen hoe ze daarop anticiperen. Het is 

een intuïtieve keuze, of meegaan met wat er is – laten leiden –, of dat wat er is opvangen 

en het omvormen tot iets nieuws – leiden.  

[V.8]22 

 

In alle circusbewegingen komt continu de vraag terug wie of wat in de positie wordt gesteld 

om te kunnen handelen (Lievens et al 2020). Bovenstaand vignet laat zien dat agency en 

de mogelijkheid tot bewegen niet ver van elkaar liggen. Daarom stel ik dat het nuttig is 

om bewegen en bewegingen te begrijpen in het licht van het tot stand komen van een 

actie. Wanneer agency wordt begrepen als een bewegingsmogelijkheid komt de relatie met 

het lichaam naar de voorgrond. Het lichaam is namelijk drager van die beweging en 

daarmee de belichaming van het handelen dat wordt gerealiseerd. In Moving Bodies, Acting 

Selves bepleit antropologe Farnell dat de bewegingen van mensen begrepen dienen te 

worden als uitingen van belichaamde actie (1995, 341). Op die manier zijn bewegingen 

zelf de vertaling van directe handelingen die worden gedragen door het lichaam. 

Bewegingen worden hier de belichaming van een actie.    

 
22 Uit de data van Marta en Kim, 23 maart 2021. 
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6.3| Intentionaliteit 

Waar die belichaming van een actie uit te lezen valt is de intentionaliteit die bewegingen 

toegekend krijgen. Door het toevoegen van een bepaalde intentie, een dosering in energie 

of het inbrengen van emotie, geven circusartiesten uitdrukking aan de actie. Een intentie 

laat zien dat de beweging een uitkomst is van een bewust gemaakte keuze in hoe te 

handelen.  

Uit de data blijkt dat wanneer de artiesten het hebben over agency en de 

mogelijkheid tot handelen, ze uitkomen op bewuste overwegingen in hun bewegingen. 

Zoals uit vignet [V.7 en V.8] blijkt zijn de artiesten continu bezig met het vinden van een 

gedeelde intentie in hun bewegingen. Tijdens een maakproces wordt er gezocht naar 

bewegingen die uiteindelijk geschikt zijn om op te voeren. Juist door dat proces van 

toespitsen zorgt ervoor dat bewegingen heel secuur worden uitgezocht. Hoewel, het ook 

niet uitsluitend zo is dat alle bewegingen in een performance tot op het detail zijn 

gespecificeerd, want er is altijd open ruimte voor improvisatie en interpretatie van vast 

materiaal, en dat is voor iedere artiest verschillend. Toch geldt die bewuste keuze en 

specificering wel voor de intentie die bewegingen in performance krijgen. Op die manier 

komen alle bewegingen, trucs en overgangen in het teken te staan van een groter verhaal 

dat door een performance als geheel wordt gecommuniceerd.  

Doordat de bewegingen performatief worden – bedoeld om op te voeren – krijgen 

ze deze nadrukkelijke intentie toegekend. Wanneer bewegingen worden gesitueerd om 

opgevoerd te worden, ofwel gesitueerd in een performatieve context, worden die 

handelingen aan hun toevalligheid ontnomen (Kattenbelt 1993). Theaterwetenschapper 

Chiel Kattenbelt stelt in het wegnemen van de toevalligheid van een handeling, dat deze 

handeling een performatieve intentionaliteit toegekend krijgt waardoor het in het teken 

komt te staan van het creëren van een mogelijke wereld (Kattenbelt 1993). Daarmee wordt 

bedoeld dat in de context van performance de opgevoerde handelingen – bewegingen én 

virtuoze uitingen – betekenis krijgen. Bewegingen die performatief zijn worden van 

bedoelde aard. Ook in circus worden bewegingen van hun toevalligheid ontdaan doordat 

ze bewust worden uitgevoerd ten behoeve van die opvoering, zoals in vignet [V.7]. Ook 

Merleau-Ponty stelt dat de manier waarop het lichaam zich tot de wereld verhoudt, tot 

uiting wordt gebracht in intentionaliteit, zie figuur 1 (1962).  

 

Gezien ik in lijn met de fenomenologische benadering van Merleau-Ponty en Farnell 

bewegingen interpreteer als de belichaming van een actieve actie, stel ik dat het zinvol is 

om in de context van circus op gelijke wijze te kijken naar beweging als de belichaming 

van een intentie. Exact in die bewust gekozen intentie die bewegingen toegekend krijgen 

wordt agency gemanifesteerd. Een beweging is het tot uiting komen van een door het 

lichaam gedragen intentie.  
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6.4| Voortbewegen 

Belichaamde agency zit hem in de capaciteit een projectie te kunnen stellen op de toekomst 

en daarnaartoe voort te bewegen. Het is de mogelijkheid een projectie te maken op de 

toekomst en dat te implementeren als bron van handelen in het heden. Het veelvuldige 

omgaan met lichamelijkheid en de flexibele houding die dat teweegbrengt, tezamen met 

de intentionaliteit die besloten ligt in het werken met bewegingen maakt dat circusartiesten 

in staat zijn vanuit hun positie voort te bewegen. 

 In beweeglijkheid zit een zekere vindingrijkheid. Zoals hierboven beschreven 

zit er in die beweeglijkheid een grote vaardigheid om constant te zoeken naar 

bewegingsruimte en open te staan voor het onverwachte. Kunnen omgaan met het zoeken 

naar bewegingsruimte creëert een houding van het zoeken naar oplossingen, het 

doorbreken van kaders in denk- en bewegingspatronen. Die beweegbaarheid van artiesten 

en circus als geheel kent dus een grote vindingrijkheid.   

 Het is onmogelijk om het te hebben over bewegingen die performatief worden 

zonder het ook te hebben over de mogelijke wereld die daarmee geconstrueerd wordt 

(Kattenbelt 1993). De drang, de wil en de moed om voort te bewegen wordt gesterkt 

doordat de circuspraktijk doordrongen is van verbeeldingskracht. Performance, en evenzo 

het maken van circus performance heeft een scheppende kracht. Het doet een beroep op 

het voorstellingsvermogen van artiesten die naar dat voorstellingsvermogen handelen en 

zo in staat zijn een mogelijke wereld te verbeelden (1993). Niet voor niets onderscheidt 

het hedendaagse circus zich als kunstvorm “that continue to produce highly imaginative 

productions” (Tait 2009, 189). Ook in de conceptualisering van agency is de mogelijkheid 

een projectie te kunnen maken op de toekomst van grote invloed voor de 

handelingsmogelijkheid in het beleefde hier en nu (Emirbayer en Mische 1998; Ahead 

2001). In tijden van crisis is een projectie op de toekomst – het inbeelden van een 

mogelijke realiteit – een machtig middel om een periode van crisis verdraagbaarder te 

maken. 

 Kortom, de lichamelijke intentionaliteit besloten in circus zorgt ervoor dat de 

circusartiesten tools ter beschikking hebben, zowel in hun lichaam als in hun kunstpraktijk, 

om richting te geven aan het verloop van hun leven onder de omstandigheden van een 

crisis. De lichamelijke intentionaliteit zorgt ervoor dat ze zich kúnnen voortbewegen. 
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Conclusie 

 

Aan de hand van het bovenstaande kunnen verschillende dingen geconcludeerd worden 

over de relatie van agency en het lichaam, binnen de geleefde realiteit van circusartiesten 

tijdens de coronacrisis. Als antwoord op de vraag ‘Hoe wordt agency belichaamd door 

circusartiesten in Nederland tijdens de coronapandemie?’ laat dit onderzoek zien dat 

agency en het lichaam onlosmakelijk verbonden zijn. Het laat zien hoe agency tot 

uitdrukking komt in bewegingen die in circus een intentionaliteit toegekend krijgen. Agency 

wordt belichaamd door circusartiesten doordat de combinatie van wendbaarheid en 

voorstellingsvermogen ervoor zorgt dat er intentionaliteit besloten ligt in hun bewegingen. 

 

Ten eerste, in tijden van crisis worden mensen geconfronteerd met wat er van belang is, 

evenzo in de circuswereld waar de afwezigheid van optreden veel onzekerheid en reflectie 

heeft teweeggebracht. Door de coronacrisis pauzeert de tijd als het ware, en ervaren de 

artiesten een grote verandering in hun tijdsbeleving. In de ontwikkeling van hun werk 

blijven ze doortrainen maar is er niets wat werkelijk tot wasdom kan komen. Voor meer 

dan een jaar leefden de artiesten in de realiteit van een stilgelegd cultureel leven. De 

coronacrisis zorgde ervoor dat in de tijdsperiode van een tot standkoming van een werk 

nog voor de realisatie werd gepauzeerd. Hierdoor werd het hele besef van tijd die normaal 

besloten lag in het werkritme van circusartiesten gedestabiliseerd. Zodoende zijn veel 

circusartiesten in de afwezigheid van contact met publiek opgelegd met fundamentele 

bevragingen over hun artiestenbestaan. Dit heeft blootgelegd dat circus een kunstpraktijk 

is waarin de gedeelde ervaring, oftwel het delen van circus met een publiek in een gedeelde 

tijd en fysieke ruimte, van belang is.  

Ten tweede is de inherente lichamelijkheid in de circuspraktijk een groot onderdeel 

van de agency die bij de artiesten optreedt. In dit onderzoek is het lichaam de belangrijkste 

drager van betekenis. Alles in het lichaam is verbonden en kent als werkend geheel een 

grote opvangkracht. Het (circus)lichaam heeft een groot vermogen om zich staande te 

houden in situaties waarvan het verloop nog ongedefinieerd is. Het lichaam voelt hoe zich 

te bewegen in een veranderende context. Het lichaam is vaardig, wendbaar, intelligent en 

kan disrupties tot in het precieze opvangen. Deze lichamelijke veerkracht creëert een 

bewustzijn van hoe een lichaam – hoe de circusartiest – ageert in diens omgeving. De 

wijze waarop het lichaam omgaat met onzekerheden uit de omgeving, deze opvangt en 

omzet in nieuwe mogelijkheden van handelen wordt gerealiseerd in beweging. Ook is het 

lichaam sterk verbonden met agency omdat in circus er nadrukkelijk wordt gevraagd om 

een lichamelijke betrokkenheid in het hier en nu. Het is door de hyperpresence, de 

lichamelijke gelijktijdige aanwezigheid in circus performance, dat circusartiesten een groot 

lichamelijk bewustzijn in een ruimte creëren. Het is nu juist vanuit hun lichamelijke 
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bewustzijn dat artiesten een beroep kunnen doen op wendbaarheid in een onzekere 

situatie. Het lichaam is adaptief en vangt de beperkingen uit de omgeving op, waarna het 

in het lichaam wordt omgevormd tot een intentie die naar buiten wil treden en een 

uitdrukking vindt in beweging.  

 Ten derde is beweging de verbindende factor van hoe agency zich in het lichaam 

manifesteert en tot uiting komt in de wereld. In creatief omgaan met bewegen en 

voortbewegen toont circus een grote vindingrijkheid. Het lichaam vangt op, en beweging 

stuurt dat lichaam voort. De modus waarop een individu als agent opereert in de wereld is 

door middel van intentionaliteit. Het lichaam, als individu in de wereld, communiceert en 

manifesteert zich door intentionele uitingen, en de manier waarop dat in circus gebeurt is 

in een groot arsenaal aan bewegingen (een circustaal, voorstellingen, trucs, ervaringen) 

die in de wereld worden gedeeld. Precies het punt waarop een lichaam vanuit het niets een 

beweging realiseert is het punt waarop iets ‘tot wording’ komt, waarop iets naar buiten 

wordt gebracht. In de context van agency in hedendaags circus laat dit onderzoek zien dat 

er op verschillende wijzen spraken is van die binnen - buitenwereld dualiteit. Zodoende 

het verschil in inwaartse- en uitwaartse bewegingen die leidend zijn in het analyseren van 

circus. Maar ook in de bewegingsruimte van de performer wordt er continu in samenspel 

gezocht naar de grenzen van vrijheid en restrictie. 

Als eindgedachte van deze scriptie stel ik dat die grenzen tussen binnen- en 

buitenwereld poreus zijn. Juist in de tussenruimte komen wendbaarheid, wil en intentie 

samen. In de tussenruimte van stilstand en beweging huist een intentie in wording. Agency 

is een proces van sociaal geconstrueerde handelingsruimte dat niet besloten ligt in één 

keuze in het leven van een individu. Het is een proces in wording dat altijd voortbeweegt 

doordat het wordt belichaamd door een voelend bewegend mens. Agency wordt 

belichaamd, en het lichaam geeft sturing aan de aanhoudende zoektocht naar 

bewegingsruimte, naar intentionele uitingen. In de tussenruimte van in- en uitwaartse 

bewegingen leeft een lichaam dat voelend zoekt naar een uitingsvorm van die intentie. 

Er is niet een eenduidige beweging voorwaarts, maar een proces waarin de artiesten 

continu in staat zijn te luisteren, zich een houding te geven en op een manier voort te 

bewegen naar eigen intentie. Voortbeweging is intentioneel handelen vanuit het lichaam 

naar buiten. Binnen de context van hedendaags circus kan gesteld worden dat intentioneel 

handelen een realisatie is van agency, uitgevoerd door het lichaam en aangestuurd door 

het verbeeldingsvermogen.  
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Discussie 

 

Gezien de beperkte tijd is het niet mogelijk geweest om alle artiesten en betrokkenen uit 

het circusveld in Nederland mee te nemen in dit onderzoek. Als gevolg zijn slechts dertig 

mensen betrokken geweest wat invloed heeft op de onderzoeksresultaten. Met dit 

onderzoek heb ik gepoogd om een aanzet te maken met het in kaart brengen van het 

oplevende circusveld in Nederland. 

 Ter vervolgonderzoek stel ik voor dat het relevant is om dieper inzicht te vergaren 

over de relatie van agency en tijd. Zo ben ik in mijn onderzoek veelvuldig verschillende 

elementen van tijd tegengekomen. Namelijk de realiteit van het heden die de crisis als 

context schetste. Maar ook in het creatieproces van artiesten wordt er omgegaan met 

noties van tijd, in de manier waarop er een projectie wordt gedaan op de toekomst. Een 

analyse naar het tot stand komen van dat verbeeldingsvermogen van artiesten aan de 

hand van tijdsgebonden handelen zou het begrip van agency kunnen verhelderen. 

 Tot slot zou een analyse van de agency van objecten in hun specifieke materialiteit 

ook een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelende discours van agency in circus. Ik 

denk dat in lijn met de conceptvorming van ‘een nederig circus’ er een ontwikkeling in 

gang wordt gezet waarbij circus een taal vindt die duurzamer is voor mens en planeet. 

Binnen de opkomende stroming van het post-antropoceen in de theaterwetenschappen, 

waarin het wereldbeeld van de mens als overheersende kracht wordt losgelaten, zou een 

dergelijke analyse van meerwaarde zijn.  
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Bijlagen 

 
 

Bijlage 1: Lijst aan figuren en afbeeldingen 

 

Afbeelding titelblad: artiesten Xenia en Dries van Sinking Sideways, vastgelegd door de 

auteur op 10 februari 2021.  

 

Figuur 1. Csordas. 2011. “Elementary structures of agency in the relation between body 

and word.” Gekopieerd uit:  

Csordas, Thomas. 2011. Cultural Phenomenology. A Companion to the Anthropology of the 

Body and Embodiment. John Wiley & Sons, Ltd. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781444340488.ch8. 

 

 

 

 


