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Voorwoord 

 

Op de eerste plaats wil ik mijn scriptiebegeleider Chiel Kattenbelt bedanken voor vele goede, 

enthousiaste gesprekken waardoor en ik keer op keer volledig geïnspireed raakte! Verder wil 

ik mijn moeder bedanken die ondanks alles mij altijd ontzettend liefdevol heeft gesteund. 

John Frijters, bedankt voor je support en de redactie. Ook Arne, Lisa en Roel, bedankt!  

Verder wil ik alle theatermakers bedanken die vol gedrevenheid mooie voorstellingen maken 

waarmee zij mij opnieuw laten kijken, ervaren en aan het denken zetten. Dit zijn ervaringen 

waaraan ik en met mij vele mensen in deze door media bepaalde maatschappij, grote behoefte 

hebben! 
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Inleiding 

 

Na een busreis, waarbij de spanning onder de reizigers me liet denken aan de spanning van 

een schoolreisje, was het dan zover. Daar zat ik dan in de kou, een dekentje delend met 

wildvreemde medetoeschouwers, kijkend naar een groot stuk braakliggend land aan onze 

voeten. Toen begon het. In de verte zag ik op meerdere plaatsen figuren opdoemen. Sommige 

zeiden iets, sommige liepen, sommige waren aan het graven. In het uur dat volgde vonden in 

de wijd uitgestreken vlakte ontmoetingen plaats, en niet zomaar ontmoetingen. Het waren 

lugubere ontmoetingen: dood, moord, en verkrachtingen. In de tijd die het duurde voor de 

figuren om de afstand te overbruggen, steeg de spanning voor de verwachte ontmoeting. 

Echter de afstand tot de figuren was zo groot dat deze ontmoetingen me weinig deden, maar 

mij wel aan het denken zetten. Ik had me lang niet zo aanwezig en afwezig tegelijk gevoeld. 

Ik voelde me eindelijk weer aanwezig en niet alleen door de kou en door de ruimtelijkheid 

van de tijd die ik weer ervoer, maar ik werd tegelijkertijd ook geconfronteerd met mijn 

afstandelijke houding tot getoonde lugubere gebeurtenissen. Blijkbaar had iets in mij deze 

afstand teweeg gebracht.  

 

 

 

          

          Braakland, Utrecht najaar 2005 
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In deze scriptie staat de relatie tussen theater en de gemediatiseerde maatschappij, via het 

hernieuwd ervaren van de toeschouwer in het theater, centraal. Theater is een medium dat 

wordt bepaald door de aanwezigheid van maker en toeschouwer in het hier en nu van het 

theater, en verhoudt zich hiermee dus per definitie tot de actuele werkelijk van de 

toeschouwer die tegenwoordig voor een groot deel wordt bepaald door media. De vraag die 

dan ook centraal zal staan in deze scriptie is: Hoe verhoudt theater zich tot de hedendaagse 

gemediatiseerde maatschappij via de ervaring van de toeschouwer?  

Het massamedium televisie speelt een grote rol in de vorming van de werkelijkheid van 

toeschouwers en dus van de hedendaagse gemediatiseerde maatschappij. Het onderzoek naar 

de relatie tussen theater en de gemediatiseerde maatschappij zal ik daarom doen vanuit een 

specifieke relatie tussen theater en televisie, te weten re-remediatie. Ik constateer dat televisie 

in haar streven naar het bereiken van de werkelijkheid in het verleden theater heeft 

geremedieerd. Theater remedieert nu op haar beurt televisie en dus ook theaterconcepten die 

door televisie zijn geremedieerd. Theater re-remedieert hiermee dus theater. Hoe de media bij 

deze re-remediatie ten opzichte van elkaar staan wordt onderzocht binnen de subvraag die in 

dit onderzoek centraal staat: Hoe re-remedieert theater theater dat door televisie is 

geremedieerd?  

 

In deze scriptie bestaat elk hoofdstuk uit twee delen. In het eerste deel staat de subvraag naar 

de re-remediatie centraal. De vraag hoe theater theater re-remedieert via remediatie van 

televisie wordt onderzocht, waarbij de relatie tussen de media centraal staat. In het tweede 

deel van elk hoofdstuk staat de hoofdvraag centraal. De relatie tussen re-remediatie en de 

gemediatiseerde maatschappij wordt bestudeerd aan de hand van de ervaring van de 

toeschouwer. 

In hoofdstuk 1 wordt de basis gelegd voor het onderzoek naar verschillende re-remediaties. In 

de eerste paragraaf (als onderdeel van deel 1) wordt het fenomeen theaterre-remediatie 

onderzocht vanuit de theorie van remediatie van Bolter en Grusin. Vervolgens worden in 

paragraaf twee de specificiteit van theater en televisie met elkaar vergeleken, waarna een 

definitief begrip van theater re-remediatie volgt. In de derde paragraaf (deel 2) wordt de 

hedendaagse gemediatiseerde maatschappij aan de orde gesteld, waardoor een notie van dit 

begrip ontstaat op basis waarvan, in de daarop volgende hoofdstukken, re-remediaties worden 

besproken.  

In hoofdstuk 2 wordt een door mij geconstateerde vorm van theaterre-remediatie van een 

verbeeldingsvorm, te weten het ‘gesloten drama’, onderzocht. Deze verbeeldingsvorm is een 
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verbeeldingsvorm dat middels de strategie van transparantie, gericht is op het bereiken van de 

werkelijkheid. In het eerste deel wordt de re-remediatie van deze verbeeldingsvorm getoetst 

op de theorie van re-remediatie zoals onderzocht in hoofdstuk 1. In het tweede deel wordt de 

ervaring van de toeschouwers van deze vorm van re-remediatie in relatie tot de 

gemediatiseerde maatschappij geplaatst. 

In hoofdstuk 3 zoom ik middels andere (niet op transparantie gerichte) casestudies verder in 

op theaterre-remediatie. Vanuit vier theatermakers wordt een aantal verschillende re-

remediaties onderzocht. Hierdoor hoop ik een nog beter beeld te kunnen vormen van de 

relatie tussen de beide media bij re-remediatie, en (in deel 2) de relatie tussen de re-remediatie 

en zijn toeschouwers in de gemediatiseerde maatschappij.  
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Hoofdstuk 1 Re-remediatie van theater middels de remediatie van televisie in de 

gemediatiseerde maatschappij  

 

Tegenwoordig leven we in een maatschappij waarin media als televisie (,film en internet) een 

belangrijke rol spelen in de levens van ons allen. Deze media zijn dan ook onherroepelijk deel 

gaan uitmaken van theaterperformances. Hedendaagse theatermakers integreren op 

verschillende manieren de media in voorstellingen om hun doelen te bereiken. Opmerkelijk is 

het om te ervaren dat door het zien en ervaren van televisie in de voorstelling, theater extra 

ervaren wordt. Televisie heeft namelijk aspecten van theater overgenomen. Als televisie ten 

tonele wordt gevoerd in de absolute tegenwoordigheid van het hier en nu in het theater, 

worden deze aspecten van theater dus opnieuw via televisie ervaren. Met andere woorden: 

theater re-remedieert zichzelf doordat televisie eerder theater heeft geremedieerd.  

Door de ervaring van deze re-remediatie in een voorstelling, gaan we theater en televisie (en 

de voorstelling) opnieuw ervaren, waardoor ze zich anders tot elkaar gaan verhouden. Omdat 

televisie (zoals we eerder constateerden) een belangrijk onderdeel van de maatschappij 

uitmaakt, verandert hierdoor waarschijnlijk ook de manier waarop wij ons als toeschouwers 

tot deze gemediatiseerde maatschappij verhouden.  

Om de precieze relatie tussen deze factoren goed te kunnen onderzoeken, wordt in dit 

hoofdstuk re-remediatie, de media theater en televisie, en de gemediatiseerde maatschappij en 

toeschouwers achtereenvolgens onderzocht.  

Re-remediatie wordt om te beginnen in deel 1 vanuit de werking van het mechanisme van 

remediatie belicht. Hierdoor ontstaat een voorlopig begrip van re-remediatie. Vervolgens staat 

de specificiteit van de media televisie en theater centraal om zo een basis te leggen voor de 

bespreking van de re-remediaties die in dit onderzoek aan bod komen. Hierna wordt in deel 2 

van dit hoofdstuk de context van de gemediatiseerde maatschappij (de rol van televisie hierin) 

en de betekenis hiervan voor de individuele toeschouwer besproken.  

 

DEEL 1 De relatie tussen de media bij re-remediatie 

 

Paragraaf 1 Remediatie 

Om de term re-remediatie te kunnen definiëren is het van belang om het achterliggende 

mechanisme van remediatie aan de orde te stellen. De term remediatie is geïntroduceerd door 

Bolter en Grusin in hun boek Remediation, understanding new media. Dit boek is geschreven 

als reactie op het boek van McLuhan, getiteld Understanding media. McLuhan stelt in zijn 
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boek dat de inhoud van ieder medium altijd een ander medium is. Hierbij handelt het niet 

alleen over enkel een hergebruik (repurpousing) van een medium, maar om een volledige 

overname (incorporation) of representatie van een medium. Bolter en Grusin nemen deze 

notie over, en noemen de ‘representatie van een medium in een ander medium’ remediatie. Zij 

beargumenteren in hun boek dat remediatie in het bijzonder een bepalende karakteristiek van 

nieuwe media is.1 

Nieuwe media remediëren hun voorgangers, met als doel de werkelijkheid (‘The real’) te 

bereiken. Dit gebeurt of met het motief van eerbetoon, of vanuit rivaliteit. Voor hen is 

remediatie dus een transmediale2 verhouding tussen media. Hierbij handelt de relatie tussen 

de media over een transfer, een overzetting van een medium in een ander medium in tijd.3 Het 

is dus een eenrichtingsverkeer van ondername.   

Bolter en Grusin onderscheiden vier verschillende manieren van remediëren, die worden 

gekenmerkt door de mate van overname. Aan de ene kant hebben we een vorm van remediatie 

met als doel transparantie, het oude medium wordt overgenomen, zonder ironie of kritiek. Het 

nieuwe medium stelt zichzelf op de achtergrond ten behoeve van het oude medium. Bij de 

tweede vorm van remediatie heeft het nieuwe medium het doel het oude medium te 

verbeteren, waarbij de mogelijkheden van het oude medium worden uitgebreid en benadrukt. 

Toch blijft het nieuwe medium trouw aan het karakter van het oude medium. Bij de derde 

vorm is de mate van rivaliteit groter. Het oude medium is nog wel zichtbaar, maar is 

veranderd en opgenomen als onderdeel in het nieuwe medium. Bij de vierde vorm wordt door 

het nieuwe medium getracht het oude medium volledig in zich op te nemen. Hierdoor 

verdwijnt de aanwezigheid van het oude medium uit het zicht. Het nieuwe medium blijft 

echter wel (zij het wel of niet erkend) altijd afhankelijk van het oude medium. Bolter en 

Grusin onderscheiden nog een vijfde vorm van remediatie, waarbij een medium zichzelf 

herneemt en hierdoor remedieert. Echter in mijn ogen is hier veeleer sprake van 

intertekstualiteit. Deze vijfde vorm van remediatie lijkt op het eerste gezicht erg op re-

remediatie die in dit onderzoek wordt besproken. Echter er is sprake van een wezenlijk 

onderscheid tussen deze vorm van remediatie en re-remediatie, en dat heeft te maken met de 

rol van medium 2 (televisie) als extra-betekenisgevende laag. Op deze rol kom ik later terug. 

                                                 
1 Bolter, D. en Grusin R., Remediation; Understanding New Media. London, 1999 (45). 
2 Chiel Kattenbelt onderscheidt drie verschillende verhoudingen tussen media, te weten: multimedialiteit, 
transmedialiteit en intermedialiteit. 
3 Kattenbelt, C., “Intermediality in theatre and performance: Definitions, Perceptions and medial relationships”. 
In: Cultura, Lenguaje yRepresentacíon/ Culture, Language and Representation; Cultural Studies Journal of 
Universita, Vol.6 May 2008 (23). 
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De door Bolter en Grusin besproken mate van overname speelt ook bij de erkenning en de 

verwerking van re-remediatie een rol. 

 

Niet alleen oude media worden geremedieerd. Doordat een medium wordt geremedieerd, 

verandert zijn plaats in het medialandschap. Onder andere hierdoor remedieert hij op zijn 

beurt het nieuwe medium. Hierdoor is het medialandschap constant in beweging. Ook bij re-

remediatie is er sprake van remediatie in een oud medium. Echter re-remediatie kan alleen 

plaats vinden door een eerdere remediatie van het oude medium in het nieuwe medium.  

 

Bolter en Grusin onderscheiden in het verlengde van de twee motieven van remediatie 

(hommage en rivaliteit), een dubbele logica van remediatie, te weten transparante 

onmiddellijkheid, en hypermedialiteit. Bij transparante onmiddellijkheid, wordt de 

aanwezigheid van het medium volledig ontkend in het streven de aanwezigheid ervan te laten 

vergeten. Bij hypermedialiteit is het tegenovergestelde het doel. De aanwezigheid van het 

medium wordt benadrukt waardoor het onder de aandacht van de toeschouwer komt. Hoewel 

de logica’s tegengesteld lijken, zijn het twee kanten van dezelfde medaille. Zij zijn er 

namelijk beide op gericht de representatie te overstijgen en een ervaring van werkelijkheid te 

bereiken. 

 

Bij het hanteren van de definitie van remediatie van Bolter en Grusin, moet worden 

opgemerkt dat hun begrip van de term erg breed is. Niet alleen kan representatie in vele 

verschillende gradaties en in verschillende vormen voorkomen, maar ook dat wat 

gerepresenteerd wordt, is erg uiteenlopend. Bolter en Grusin hanteren een zeer breed begrip 

van de term medium. De definitie die zij geven van een medium is: ‘A medium is that what 

remediates.’ In de vele voorbeelden die zij geven blijkt dat zij vele verschillende aspecten van 

een medium (zoals verbeeldingsmogelijkheden, maar ook manieren van omgang met een 

medium, en de functie) onder deze term benoemen. Om al deze verschillende aspecten 

systematischer te kunnen definiëren en analyseren biedt de mediumtheorie van Chiel 

Kattenbelt uitkomst. Zijn theorie is dat een medium bestaat uit drie basisaspecten die kunnen 

worden beschouwd als invalshoeken waarop een medium kan worden benaderd, te weten: 

materialiteit, medialiteit en waarnemingsconventies. Hierbij handelt materialiteit met name 

over de ontologie van het medium, medialiteit handelt met name over de functie en werking 

van het medium en waarnemingsconventies handelen over hoe er met het medium wordt 

omgegaan. Er moet worden opgemerkt dat deze aspecten geen zuiver te onderscheiden 
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onderdelen zijn, maar in elkaar over lopen. Media bezitten per definitie al deze basisaspecten. 

De aspecten worden in interactie met elkaar gevormd.  

Deze aspecten worden bovendien op meerdere niveaus gehanteerd. In dit onderzoek wordt 

onderscheid gemaakt in twee niveaus van het medium. Om te beginnen werken de aspecten 

op het niveau van het medium in het medialandschap. Dit is het niveau waarop een aspect 

algemeen aanvaard is als een aan het medium toebehorend karakteristiek. Ook kunnen de 

aspecten op het niveau van een uiting worden bekeken. Intertekstualiteit staat hierbij centraal.  

Representatie kan dus op beide niveaus plaatsvinden. De theorie van remediatie kan nu als 

volgt verhelderd visueel worden weergegeven: 

 

 

 

 

Als remediatie een representatie van een medium in een ander medium is, dan is re-remediatie 

de representatie van een medium van zichzelf, gefilterd door een representatie van een ander 

medium. Visueel ziet dit er dan zo uit: 
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Medium 1 moet dan eerder geremedieerd zijn door medium 2. Medium 2 vervult bij re-

remediatie een belangrijke rol, namelijk als filter. Hiermee heeft het, zoals we in de volgende 

paragraaf zullen zien, een toegevoegde waarde bij de betekenisvorming van de re-remediatie. 

Deze toegevoegde waarde ontstaat doordat het een extra betekenisgevende laag is bij de 

verwerking van de re-remediatie. Het is deze rol die het verschil maakt tussen de re-

remediatie en de vijfde vorm van remediatie (als representatie van een medium door zichzelf) 

die Bolter en Grusin onderscheiden. De rol van extra-betekenisgevende laag die televisie (als 

medium 2) bij theaterre-remediatie kan spelen wordt in de volgende paragraaf en 

hoofdstukken onderzocht. 
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Paragraaf 2 De specificiteit van theater en televisie 

Remediatie handelt (zoals we in de vorige paragraaf constateerden) over een representatie van 

het medium. Presentatie in de term re-presentatie veronderstelt dat er iets getoond wordt. 

Voor de erkenning van deze presentatie is altijd minimaal een gedeeld begrip nodig van 

hetgeen er wordt getoond. Het is dus van belang dat, wanneer we het hebben over de re-

remediatie van theater middels de remediatie van het medium televisie, we de specificiteit van 

deze media benoemen. Deze kunnen namelijk onderdeel zijn van de representatie, of een rol 

spelen in de verwerking ervan. Bij deze duiding zijn vooral de overeenkomsten en verschillen 

tussen de aspecten van de media belangrijk, om zo de relatie die zij ten opzichte van elkaar 

hebben te kunnen definiëren. De volgende karakteristieken komen achtereenvolgens aan bod: 

liveness, performativiteit, ontwikkelingen in de beide media, massamedialiteit, interactie, en 

ervaring van de media. Hierna wordt op basis van de noties over de specificiteit van theater 

ten opzichte van die van televisie een specifiekere definitie van theater re-remediatie gegeven. 

 

Liveness 

De kenmerkende karakteristiek van de materialiteit van televisie is de mogelijkheid simultaan 

beelden te tonen. Het is een onderdeel van de ontologie van televisie. En hoewel televisie 

langzaam veeleer een opslagmedium is geworden doordat beelden die worden uitgezonden 

steeds vaker uit de archieven komen4, worden deze wel nog vaak als ‘live’/simultaan en 

actueel gepresenteerd. De waarnemingsconventie van televisie is dan ook nog steeds dat van 

een live medium. Theater is eveneens een medium dat met name wordt bepaald door de 

karakteristiek van liveness. Phillip Auslander heeft het, in zijn boek Liveness; Performance in 

a Mediatized Culture, over ‘liveness’5. Hij stelt de term live als tegenhanger van 

gemediatiseerd. De term live zal ik tevens als tegenhanger van gemediatiseerd hanteren, 

echter met de kanttekening dat ondanks dat Auslander deze tegenstelling als essentieel en 

bepalend beschouwt, ik net als Fischer Lichte besef dat ieder medium en iedere 

communicatieve uiting in zijn individuele materialiteit en medialiteit (en bijbehorende 

waarnemingsconventie) op zijn eigen wijze functioneert.6 Phillip Auslander beschrijft 

liveness als een concept dat wordt bepaald door de mediale omstandigheden van het moment. 

Het medium film werd immers ook ooit als live betiteld. Volgens hem is het idee van theater 

als een live opvoering pas ontstaan nadat in het medialandschap de functie van het opnemen is 

                                                 
4 Uricchio, William, The trouble with television. Utrecht, 1998 (2). 
5 Auslander, Phillip, Liveness; performance in a mediatized culture. London, 1999. 
6 C. Kattenbelt, Theater en de ontmaskering van de werkelijkheid als enscenering, Utrecht, 2006 (8). 
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geïntroduceerd.7 Hoewel ik inderdaad denk dat het idee van liveness veranderlijk is in tijd, 

geloof ik niet dat theater pas als live werd gezien na deze introductie. Immers theater is al 

eeuwen een medium dat per definitie wordt bepaald door eenheid van tijd en ruimte van de 

maker en de toeschouwer, een karakteristiek dat theater tot een bijzonder medium/ fenomeen 

maakt. 

 

Performativiteit 

Performativiteit in het theater behelst de lijfelijke aanwezigheid van de acteur en de 

aanwezigheid van de toeschouwer in de absolute tegenwoordigheid van het hier en nu van de 

voorstelling. Dit zorgt ervoor dat daar waar theater remedieert, het een speciaal medium is.  

Bolter en Grusin stellen dat een medium dat is wat remedieert.8 Ondanks deze brede definitie 

van een medium is het opmerkelijk te constateren dat zij theater niet als zodanig bespreken 

(enkel bij de bespreking van virtual reality komt theater kort aan bod). Dit is opmerkelijk 

omdat theater niet alleen een medium is dat wel degelijk remedieert, maar het is bovendien 

het enige medium dat alle media in zich op kan nemen zonder van eigenheid te veranderen. 

Bovendien heeft theater als enig medium de mogelijkheid het geremedieerde medium intact te 

houden. Theater is hierdoor het hypermedium per uitstek.9 Doordat zowel theater als het 

geremedieerde medium intact blijven, ontstaat er bij de remediatie niet alleen representatie 

van het medium. Ook wordt het geremedieerde medium ten tonele gevoerd. Door de 

performativiteit van theater kan bij deze opvoering, de ervaring (van het medium), opnieuw 

ervaarbaar worden gemaakt. Met andere woorden, door de performativiteit van theater kan het 

geremedieerde medium worden gede-, en gere-construeerd. 

 

Ontwikkelingen in de beide media 

Zodra een medium wordt geremedieerd en in het theater zelfs wordt opgevoerd, gaat de 

achtergrond van een medium een rol spelen bij de verwerking. Immers wat televisie van 

theater heeft geremedieerd en bij theater re-remediatie weer wordt opgevoerd, kan behoren tot 

de opvoeringsgeschiedenis van theater. Bovendien reikt de kennis van de toeschouwer van het 

medium verder dan het gerepresenteerde aspect. Zodra een toeschouwer zich bewust is van de 

(re-) remediatie gaat deze kennis een rol spelen in de betekenisvorming. Ik zal geen 

                                                 
7 Auslander, Phillip, Liveness; performance in a mediatized culture. London, 1999. 
8Idem. (65). 
9Kattenbelt, C., “theatre as the art of the performer and the stage of intermediality”. In: Freda Chapple en Chiel 
Kattenbelt (red.), Theatre, Performance and Intermediality in Theatre and Performance. Amsterdam en New 
York, 2006 (13). 
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uitgebreide geschiedenisanalyse maken van de beide media, deze is immers zeer omvangrijk, 

en kan nooit in zijn geheel worden omvat. Toch zal ik ten behoeve van het betoog een korte 

schets geven van de genealogie van de media, om het grote verschil in traditie te belichten. 

Theater is, zoals we eerder constateerden, een medium dat in zijn ontologie nooit is 

veranderd, het is altijd het medium geweest dat wordt bepaald door de eenheid van tijd en 

ruimte van de performer en de toeschouwer. Wel heeft het in de vele jaren grote 

veranderingen in de medialiteit doorgemaakt. Zo heeft theater in zijn lange 

opvoeringsgeschiedenis, inhoudelijk vele verschillende periodes gekend, van het klassieke tot 

het vormingstheater, van het recentelijk postmoderne theater tot nu het post-postmoderne 

theater. De functie van theater in de maatschappij is dan ook in de loop der jaren onder 

invloed van sociale, politieke en mediale omstandigheden erg veranderd. De 

waarnemingsconventie van theater is met name door de verandering van haar positie in het 

veranderlijke medialandschap, veranderd. Bijvoorbeeld door de komst van gemediatiseerde 

massamedia is de ervaring van de toeschouwer in het theater veranderd. Zo is door televisie 

de ervaring van live-zijn veranderd. Door de ervaring in theater van lijfelijke aanwezigheid 

van de toeschouwer in een zaal met medetoeschouwers, gaat de toeschouwer liveness 

opnieuw ervaren. Dergelijke ontwikkelingen van het medium kunnen bij re-remediatie een rol 

spelen.  

 

Televisie is een relatief jong, technologisch medium. Televisie kende een moeilijke start en 

heeft in de loop der jaren vele veranderingen doorgemaakt. Om te beginnen is er over 

oorsprong van televisie veel discussie. De meest gangbare traditie waarin televisie wordt 

bestudeerd, is die van het medium film (ook Bolter en Grusin bekijken televisie vanuit deze 

specifieke beeldtraditie en brengen dit televisie-film discours in kaart). Wetenschapper 

William Uricchio stelt deze traditie van denken over televisie echter ter discussie. Volgens 

hem komt televisie voort uit een heersende behoefte, een behoefte om direct van een afstand 

te kunnen participeren in evenementen zonder er bij te hoeven zijn.10 Deze behoefte is 

vertaald in vele technologische ontwikkelingen in die tijd, zoals radio. Wat precies de functie 

van het medium zou zijn was bij zijn ontstaan nog onduidelijk. Verschillende ideeën over 

potentiële functies hebben in die tijd allemaal een toepassing gekregen.11 Phillip Auslander 

ziet ook een sociaal-culturele oorsprong voor het ontstaan van televisie. Hij bekijkt echter de 

                                                 
10 Uricchio, William, Media, Simutaniety and Convergence: Culture and Technology in an Age of Intermediality, 
Oratie Universiteit Utrecht, 1997 (16). 
11 Idem. (17). 
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ontwikkeling ervan helemaal vanuit de traditie van theater. Televisie was gebaseerd op theater 

en had als doel theatrale ervaringen te vervangen door de zelfde directe ervaring aan te 

bieden, zonder dat men er voor de deur uit moest. Iets waaraan in de naoorlogse 

buitenwijkcultuur in Amerika behoefte was.12 

 

Niet alleen in het begin van zijn bestaan kende televisie een probleem bij de bepaling van de 

specificiteit van zijn mediale aspecten. Televisie is ook een medium dat in de loop der tijd, 

onder andere onder invloed van veranderingen in het medialandschap, erg is veranderd. Op 

het gebied van de materialiteit is televisie als massamedium onder andere veranderd door de 

introductie van kabeltelevisie, afstandsbediening, kleurentelevisie, satelliettelevisie, 

videorecorder, teletekst, stereogeluid, hoge resolutie tv, digitale tv, en breedbeeld televisie.13 

Veel van deze  recente ontwikkelingen lijken te zijn gericht op individual costumisation. 

Waarmee de ontwikkeling van individualisering in televisie, samen lijkt te vallen met een 

algemene ontwikkeling in de samenleving waarbij de nadruk op eenheid en gezamenlijkheid, 

plaats heeft gemaakt voor de nadruk op onderscheiding van het individu. Ook in haar 

medialiteit heeft televisie een belangrijke verandering meegemaakt. Zo is televisie langzaam 

van een simultaan/ live medium, veeleer een opslagmedium geworden. 14  Beelden die worden 

uitgezonden zijn steeds vaker uit de archieven, en met de komst van digitale televisie met de 

video-op-verzoek functie, is de karakteristiek van televisie als simultaan medium steeds 

verder verloren gegaan. Echter de waarnemingsconventie van televisie als simultaan/ live 

medium is nog steeds intact. 

Televisie is zich nu nog verder aan het ontwikkelen. Zo maakt televisie bij het streven naar 

interactiviteit veelvuldig gebruik van nieuwe media.15 Kijkers mogen zelf ideeën voor 

programma’s aandragen en kunnen in hun eigen tijd televisie ook op het internet (en zelfs op 

mobiele telefoon) bekijken. De media gaan steeds meer in elkaar overlopen. Hierdoor wordt 

televisie ook steeds minder een massamedium. En hiermee lijken ontwikkelingen in televisie 

wederom samen te gaan met de ontwikkeling van individualisering in de gemediatiseerde 

wereld. Hoewel ik de notie van de individualisering van de samenleving, en zijn mogelijke 

relatie met televisie mee zal nemen naar de volgende hoofdstukken, richt ik mijn onderzoek 

met name op televisie als massamedium. 

 

                                                 
12 Auslander, Phillip, Liveness; performance in a mediatized culture. London, 1999 (32). 
13 Vliet, H. van, en Stelten, N. van, Next generation Television, Telematica Intsituut, 2001 (6-7). 
14 Uricchio, William, The trouble with television. Utrecht, 1998 (2). 
15 Vliet, H. van, en Stelten, N. van, Next generation Television, Telematica Intsituut, 2001. 
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Massamedialiteit 

In het massamedialiteit van televisie ligt een ander groot verschil in specificiteit met theater 

besloten. Televisie is een massamedium dat, ten behoeve van het kwantitatieve bereik, de 

individualiteit van zijn toeschouwers uitschakelt. Theater kan, in tegenstelling tot televisie, 

niet functioneren volgens de principes van de culturele economie. Immers daar waar theater 

dit wel tracht te doen, wordt de rol van de performer (en de mogelijkheden van zijn lijfelijke 

aanwezigheid) gereduceerd. Een voorbeeld hiervan zijn grote musicals waarbij de actie van de 

acteurs onder andere door een overdaad aan techniek, tot op de seconde in een draaiboek 

wordt vastgelegd. Ook de aanwezigheid van de toeschouwer (en daarmee zijn individualiteit) 

wordt in deze producties ontkend en uitgeschakeld. Bovendien is de schaal waarop de 

performance plaatsvindt zo groot, dat theater niet anders kan dan functioneren als een 

massamedium. Met het ontkennen van de toeschouwer en lijfelijke aanwezigheid van de 

acteur, wordt ook de specificiteit van het medium theater ontkend. Met theater hebben deze 

happenings nog maar weinig te maken. 

 

Hoewel door het massamedium televisie noodgedwongen de individualiteit van de 

toeschouwers (net als in massa-musicals) ook wordt gereduceerd tot profielen die ingedeeld 

worden in doelgroepen, wordt de aanwezigheid van de kijker dikwijls niet ontkend (in 

tegenstelling tot een massamedium als film). Kijkers zijn in hun huis- of slaapkamer toch 

deelgenoot van een massapubliek. Ze worden vaak rechtstreeks aangesproken (zelfs 

getutoyeerd) en worden niet zelden op de plaats van handeling door een publiek 

gerepresenteerd, een kenmerk van theater dat televisie heeft overgenomen. Zo tracht televisie 

de betrokkenheid met het publiek te vergroten en afstand tussen de makers en de 

toeschouwers te overbruggen. 

 

Interactie 

Het grote verschil dat besloten ligt in de massamedialiteit is het verschil in relatie van theater 

en televisie tot hun publiek. Daar waar het televisiepubliek bestaat uit individuen die in hun 

huis onderdeel uit maken van een massapubliek16, zit het theaterpubliek als groep in een zaal. 

Hierdoor is er ook interactie tussen de toeschouwers onderling, en tussen de toeschouwers en 

de makers mogelijk. Zij maken gezamenlijk deel uit van de theatrale situatie en hierdoor van 

                                                 
16 Arnold Hauser bediscussieert deze term en bestempelt deze als contradictio in termines. Immers massa 
veronderstelt een niet homogene groep mensen, en publiek een min of meer vaste sociaal homogene groep 
mensen. 
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de betekenisvorming van de voorstelling. Toeschouwers ervaren door de aanwezigheid zowel 

hun individualiteit, als de gezamenlijkheid van het publiek in de zaal waar zij deel van 

uitmaken. Directe interactie zoals deze in het theater plaatsvindt, is bij het massamedium 

televisie onmogelijk. Toch streeft zij deze interactie, in haar poging de werkelijkheid te 

bereiken, wel na. Zo kan er bijvoorbeeld tegenwoordig vaak worden gestemd via sms om het 

verloop van een programma te bepalen. Echter directe (individuele) invloed is bij een 

massamedium als televisie, altijd beperkt tot invloed van de massa. 

 

De ervaring van de media 

De vraag is in hoeverre deze verwoede pogingen om de toeschouwers actief bij de televisie-

uitzending te betrekken, effect hebben op de verwerking van de uiting bij de toeschouwers. 

Uit een recent Amerikaans wetenschappelijk onderzoek door Herbert Krugman 17 naar de 

hersenactiviteit tijdens het kijken van televisie blijkt dat een deel van de hersenen wordt 

uitgeschakeld tijdens het kijken naar het medium. Het betreft hier op de eerste plaats de 

hogere hersenregionen die uitgeschakeld worden, waarbij de activiteit zich vooral naar het 

onderste deel van de hersenen verplaatst. Dit deel is niet het cognitieve deel maar het 

autonome deel van de hersenen waar ook de vecht-, en vluchthormonen worden afgescheiden. 

Bovendien verlamt het linker deel van de hersenen en worden de cognitieve taken nog enkel 

door het rechterdeel verwerkt. Met het oog op reflectie, is dit een obstakel, want het linkerdeel 

van de hersenen is juist verantwoordelijk voor het organiseren, analyseren en beoordelen van 

de inkomende data. Het rechterdeel verwerkt informatie niet kritisch, decodeert en filtert de 

informatie niet. Hierdoor ontstaan er emotionele reacties in plaats van cognitief beredeneerde 

reacties. Het toetsen van televisie-ervaringen om bijvoorbeeld te zien of ze op 

gemeenschappelijkheid berusten18, zit er in dit geval niet direct in. Echter op emotioneel 

niveau kunnen er wel directere ervaringen ontstaan, ervaringen die wellicht achteraf kunnen 

worden vergeleken met de eigen ervaringen die eerder zijn opgedaan. 

Theater wordt heel anders ervaren en verwerkt. Hoewel er geen onderzoek is gedaan naar de 

hersenactiviteit van toeschouwers, is het een algemeen aanvaarde notie dat theater, door de 

aanwezigheid van de toeschouwer in het hier en nu van de voorstelling, een bijzondere 

specifieke eigenschap heeft die een belangrijk gevolg heeft voor de werking van remediatie. 

Theater kan namelijk een intermediale ruimte laten ontstaan. Chiel Kattenbelt en Freida 

Chapple stellen in hun boek ‘Intermediality in theatre and performance” de volgende these: 

                                                 
17 Moore, Wes, “Drug of a nation”. In: Journal Cognitive Liberties, 2006 (59-66). 
18 Zoals gebruikelijk is in een esthetische waarnemingssituatie. 
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“… the intermedial is a space where the boundaries soften-and we are in-between and within a mixing of spaces, 

media and realities. Thus, intermediality becomes a process of transformation of thoughts and processes where 

something different is formed through performance. In our concept of intermediality, we draw on the history of 

ideas to locate intermediality as a re-perception of the whole, which is re-constructed through performance”.19 

 

Het intermediale ontstaat dus door, en in een performance. Tijdens een performance vervagen 

grenzen. De toeschouwer verkeert in een tussenruimte waarin ruimtes, media en realiteiten 

zich vermengen. Hierdoor ontstaat een transformatie van gedachten en processen in iets 

nieuws. In deze these staat de ervaring van de toeschouwer dus volledig centraal. Remediatie 

in een performance kan door de rol van de toeschouwer verder reiken dan enkel de 

hervorming van een oud medium.  

De toeschouwer kan door de opvoering van televisie, en de re-remediatie van theater, deze 

media opnieuw gaan ervaren. Doordat de ervaringen voor de toeschouwer ervaarbaar worden 

gemaakt, kunnen in de intermediale ruimte het geremedieerde en het gere-remedieerde 

medium (en al de aspecten die daartoe behoren), zich anders tot elkaar gaan verhouden. Want 

de gedachten over, en eerdere ervaringen van, de media worden hierdoor getransformeerd.  

 

Conclusie 

Met deze noties van de specificiteit van theater ten opzichte van televisie kunnen we 

concluderen dat de re-remediatie in theater van een andere orde is dan alle andere re-

remediaties. Theater is hét re-remediatie medium bij uitstek. De definitie van re-remediatie in 

theater zou aangevuld kunnen worden met: 

Een representatie van theater van zichzelf, gefilterd door de representatie en opvoering van 

een ander medium, waardoor de beide media zich anders tot elkaar gaan verhouden. 

 

Visueel ziet theater re-remediatie er zo uit: 

                                                 
19  Chapple, F. en Kattenbelt C., “Key Issues in Intermediality in theatre and performance”. In: Freda Chapple en 
Chiel Kattenbelt (red.), Intermediality in Theatre and Performance. Amsterdam en New York, 2006 (13). 
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Door de performativiteit (en het ten tonele voeren van het medium) en in de intermediale 

ruimte vindt er re-remediatie van theater in de performance plaats.  
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DEEL ll De relatie tussen re-remediatie, de toeschouwer en de gemediatiseerde 

maatschappij 

 

Paragraaf 3 Theater re-remediatie in de gemediatiseerde samenleving 

 

Zoals we in de vorige paragraaf constateerden speelt de toeschouwer een hoofdrol bij theater 

re-remediatie. De erkenning en de verwerking van re-remediatie is afhankelijk van de 

toeschouwer. De eerdere ervaringen van de toeschouwer met deze media en de kennis die zij 

van deze media hebben, komen door de ervaringen in de intermediale ruimte op losse 

schroeven te staan en worden getransformeerd. Omdat de hedendaagse toeschouwer leeft in 

een wereld waarin met name de massamedia een zeer grote rol spelen, kan deze transformatie 

grote gevolgen hebben voor de ervaring van de gehele gemediatiseerde maatschappij.  

In het eerste deel van deze paragraaf wordt de mate van verwevenheid van de media en de 

maatschappij onderzocht. Hierbij worden achtereenvolgens remediatie volgens Bolter en 

Grusin, de idee van premediatie van Richard Grusin en de opvatting van de gemediatiseerde 

cultuur als hyperrealiteit van Chiel Kattenbelt aan de orde gesteld. 

Vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt van deze verwevenheid van de media met de 

maatschappij naar de betekenis van deze verwevenheid voor de individuele toeschouwer.  

Het idee van het geremedieerde zelf volgens Bolter en Grusin dient hiertoe als uitgangspunt. 

Tot slot van de paragraaf worden de bevindingen terug in context van theater re-remediatie 

geplaatst, door noties te verwoorden op basis waarvan verschillende re-remediaties in de 

volgende hoofdstukken worden onderzocht.  

 

Paragraaf 3.1 De verwevenheid van de televisie en de gemediatiseerde maatschappij 

 

Remediatie 

Een medium bestaat niet in een vacuüm. Volgens Bolter en Grusin functioneert mediatie als 

een ‘hybrid’ of mengvorm van subject, taal en de externe wereld. Zij beschrijven vanuit deze 

notie, een belangrijke rol van media in maatschappelijke gebeurtenissen: 

 

The events of our mediatized culture are constituted by combinations of subject, media and objects, which do not 

exist in their segregated forms. 20 

 

                                                 
20 Bolter, D. en Grusin R., Remediation; Understanding New Media. London, 1999 (58). 
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Bolter en Grusin willen duidelijk maken dat er niets voor, of buiten mediatie bestaat. Met dit 

argument maken zij echter nog een belangrijk punt, namelijk dat media een niet weg te 

denken onderdeel van de maatschappij zijn.  

Bolter en Grusin bespreken de term remediatie als hervorming21. Remediatie is volgens hen 

niet alleen hervorming van media, maar ook hervorming in politieke en sociale zin. Zo kan 

remediatie verandering in opvattingen over democratie betekenen. Ook is remediatie 

hervorming van de werkelijkheid. Deze beschreven hervorming beperkt zich tot de 

constatering dat het aanbieden van alternatieve werelden in media, de wereld verandert. 

Hoewel ik in mijn definitie niet met Bolter en Grusin mee wil gaan door de remediatie als 

hervorming van de werkelijkheid te zien, doen zij hiermee wel een belangrijke constatering. 

Media hervormen de werkelijkheid. Hoewel Bolter en Grusin een constante flow van 

remediatie herkennen met als doel vooruitgang en hervorming, zeggen zij niets over de mate 

van hervorming op dit gebied. 

 

Premediatie 

Richard Grusin bespreekt een ander fenomeen dat hij constateert in de gemediatiseerde 

samenleving, te weten ‘premediatie’22. Er zijn niet alleen remediaties die mediaties van 

eerdere mediaties zijn. Maar hij constateert dat de toekomst zelf al wordt gemedieerd23. 

Ook deze premediatie werkt volgens hem middels de dubbele logica (onmiddellijkheid en 

hypermedialiteit). Ook hier zijn het niet alleen media die hervormd worden, maar ook sociale 

en politieke structuren, en de werkelijkheid. Niet alleen in films wordt gepre-medieerd, maar 

ook in media als televisie wordt gepremedieerd. Grusin constateert dat met name na 9/11 

media, waaronder televisie, mogelijke toekomstscenario’s uitdenken en presenteren, om zo 

toekomstige gebeurtenissen voor kijkers te voorspellen. Op de positie van het fenomeen in de 

gemediatiseerde maatschappij en de structurele impact ervan op die werkelijkheid in zijn 

geheel reflecteert Grusin niet. Hij benoemt bijvoorbeeld wel dat door premediatie mensen 

voorbereid worden op eventuele gebeurtenissen waardoor zij hier anders op reageren. Ook 

zegt hij bijvoorbeeld dat men leert welk medium juist pre-medieert. 

In mijn opinie worden zowel remediatie-, als premediatie-uitingen, die verspreid worden in 

massamedia, onderdeel van de kennis en verwachtingen in de gedachtewereld van de 

toeschouwers op basis waarvan zij reageren en anticiperen in de werkelijkheid.  

                                                 
21 Bolter, D. en Grusin R., Remediation; Understanding New Media. London, 1999 (59-62). 
22 Grusin, R., “Premediation”. In: Criticism, winter 2004, Vol. 46, No. 1. Detroit, 2004 (17-35). 
23 Idem. (18). 
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Bijzonder aan premediatie-uitingen is dat zij, door de vroege reactie van de toeschouwer op 

de informatie, eventueel kunnen gaan functioneren als ‘self forfilling prophecy’, omdat er op 

deze reacties weer gereageerd wordt door mensen en media. 

Het punt is dat alle informatie gepresenteerd in een medium onderdeel gaan uitmaken van de 

maatschappij, welke weer onderdeel gaat uitmaken van de media. De media en de 

samenleving zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo zeer zelfs dat het onderscheid 

tussen hervorming van de media en hervorming van de werkelijkheid niet meer te maken is. 

Zij lopen in elkaar over.  

Hierdoor zou de vraag gesteld kunnen worden, wat representeert eigenlijk wat? De 

werkelijkheid de media, of de media de werkelijkheid? Het antwoord hierop is in deze 

gemediatiseerde samenleving niet meer te geven. 

 

De gemediatiseerde cultuur als hyperrealiteit 

Over de verwevenheid van de media en de maatschappij schrijft Chiel Kattenbelt dat media in 

plaats van het geven van een representatie van de werkelijkheid, de hypermedialiteit van de 

media uiteindelijk functioneert als onmiddellijkheid en transparantie. Hij wil hiermee zeggen, 

dat onze gemediatiseerde cultuur een hyperrealiteit is geworden. De tekens zijn echter 

geworden dan de objecten waar zij naar verwijzen.24 Chiel haalt hierna Adorno aan, die stelt 

‘hoe completer de wereld als representatie, des te ondoorgrondelijk de representatie als 

ideologie’. “All the world is a stage” is hierdoor niet langer enkel een metafoor, maar een 

karakteristiek van onze gemediatiseerde cultuur geworden.25 

Deze verwevenheid van de kennis van de hedendaagse mens van de wereld en de media wordt 

hier erkend. De genoemde constructie van de wereld kan niet door de media die er een 

belangrijk onderdeel van uitmaken, ervaarbaar worden gemaakt en worden gedeconstrueerd. 

Hiervoor ziet Kattenbelt een taak voor hypermedium theater weggelegd, vanwege de 

performativiteit van het medium.  

 

Paragraaf 3.2 Het zelf in de hedendaagse gemediatiseerde maatschappij 

De geconstateerde verwevenheid van de media en de maatschappij, komt uiteindelijk neer op 

een verwevenheid van de media met het individu, zoals een Sire reclame ooit mooi 

verwoordde: ‘de maatschappij, ben jij’. Het zelf is een onderdeel van de hyperrealiteit. De 

                                                 
24 Kattenbelt, C., “theatre as the art of the performer and the stage of intermediality”. In: Freda Chapple en Chiel 
Kattenbelt (red.), Intermediality in Theatre and Performance. Amsterdam en New York, 2006 (38). 
25 Idem. 



 26 

kennis van het individu van de wereld maar ook de kennis over zichzelf wordt namelijk in 

belangrijke mate bepaald door zijn verhouding met het gerepresenteerde in de media. Bolter 

en Grusin stellen dat we de media gebruiken als middel om zowel onze persoonlijke als 

culturele identiteit te bepalen. 26  

Opmerkelijk is dat Bolter en Grusin bij de bespreking van de verschillende hedendaagse 

vormen van het zelf, zich baseren op een theorie van het zelf van William James uit het jaar 

1890. Hij onderscheidde het materiële zelf (lichaam, kledij, familie en huis), het sociale zelf 

(de herkenning van een persoon, door de individuen om hem heen) en het spirituele zelf. Dit 

spirituele zelf is het meest intieme deel van het zelf en beslaat het subjectieve leven in zijn 

geheel. Het is het actieve element van het bewustzijn en is derhalve bij bewustzijn altijd 

aanwezig. Het is dit actieve, spirituele zelf dat relaties aangaat en zichzelf uitdrukt in 

bijvoorbeeld sociale en materiele zin. Bolter en Grusin plaatsen dit zelf in de context van 

nieuwe media. Het is volgens hen dit actieve spirituele zelf dat middels nieuwe media relaties 

aangaat en afstoot (genetwerkte zelf), waardoor de uitdrukkingen van het actieve spirituele 

zelf wordt gefilterd door de beperkingen van het hiervoor gehanteerde medium.  

 

Bolter en Grusin onderscheiden bij remediatie in media de aanwezigheid van twee vormen 

van het hedendaagse geremedieerde zelf. De twee geremedieerde zelven corresponderen met 

de dubbele logica van remediatie: het geremedieerde zelf in transparante uitingen en het 

geremedieerde zelf in hypermediale uitingen. Media die op transparante onmiddellijkheid zijn 

gericht, trachten het zelf van de toeschouwer samen te laten vallen met het gerepresenteerde. 

Deze media kunnen de aanwezigheid van hun medialiteit echter nooit helemaal uitschakelen, 

media verhouden zich immers altijd ten opzichte van elkaar. Hierdoor zien Bolter en Grusin 

een speciale rol voor digitale hypermedia weggelegd. Het is de enige manier om je 

(hypermediale) zelf te ervaren. Bij deze tweede vorm van het geremedieerde zelf, wordt een 

andere ervaring van het zelf nagestreefd. In plaats van het streven om in de nabijheid van 

objecten van representatie te komen, wordt onmiddellijkheid als ‘in de nabijheid van media 

zijn’ gedefinieerd. Immers de confrontatie met het medium, laat je dit ‘zelf’ ervaren. Deze 

vorm van aanwezigheid van het zelf, is volgens Bolter en Grusin de manier om het aloude 

westerse streven, ‘the desire to be immediately present to oneself’ te vervullen.27 Het is juist 

dit streven dat door hét hypermedium theater op ultieme wijze is te bereiken.  

                                                 
26 Bolter, D. en Grusin R., Remediation; Understanding New Media. London, 1999 (231). 
27 Idem. 
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Dit komt doordat in het theater niet alleen de twee vormen van geremedieerde zelven die 

Bolter en Grusin onderscheiden aanwezig kunnen zijn. Bij theater wordt de toeschouwer met 

een derde geremedieerde zelf geconfronteerd, het is het actieve, spirituele zelf (van Williams). 

Dit komt doordat theater in het hier en nu is. De toeschouwer kan door de combinatie van aan 

een kant zijn aanwezigheid in het theater waardoor hij zich in een intermediale ruimte kan 

bevinden en aan de andere kant de inhoud en vorm van de voorstelling, worden 

geconfronteerd met zijn actieve, spirituele en van daaruit handelende zelf. Het is een zelf, dat 

voor een groot deel door de relatie met de media is gevormd (gemediatiseerd). De relatie 

tussen dit zelf en de televisie wordt in de komende paragraaf aan de orde gesteld. De 

constructie van dit zelf kan door theater ervaarbaar worden gemaakt. 

 

Televisie, theater en het gemediatiseerde zelf 

Het actieve zelf verhoudt zich tot televisie op verschillende manieren. Bij televisie-uitingen 

die gericht zijn op transparantie, zoals televisiedrama’s, sitcoms en dergelijke, worden 

mensen in een fictieve wereld gerepresenteerd. Als toeschouwer ga je je verhouden tot 

personages en de wereld. Je gaat een contact met de wereld en de personages aan, je 

identificeert je met of distantieert je van de personages. Met name bij series kunnen de 

personages onderdeel van je leefwereld gaan uitmaken. Het worden para-sociale contacten28. 

Contacten die bijna functioneren op het niveau van het sociale zelf. Bovendien gaat televisie 

steeds meer over televisie, denk aan de vele televisieprogramma’s waarin televisiesterren een 

hoofdrol spelen. Hierdoor is televisie een subwereld, een extra geconstrueerde wereld 

geworden. De hoofdrolspelers van deze wereld gaan hierdoor een nog grotere rol in de levens 

van velen spelen. Het zijn in de beleving bijna werkelijke contacten geworden, waartoe 

toeschouwers zich verhouden. Zij worden onderdeel van hun zijn.  

Ook niet op transparantie gerichte uitingen van televisie waarbij de toeschouwer erkend 

wordt, spelen een belangrijke rol in de constructie van het zelf. Door het aanreiken van kennis 

van de wereld waardoor we deze wereld door televisie zijn gaan kennen. Maar ook door het 

presenteren van mensen (met behoeftes) in bijvoorbeeld beauty-, en lifestyleprogramma’s, 

praatprogramma’s, commercials, en door sluikreclames. De gerepresenteerde mensen met hun 

behoeftes worden herkenbaar voor de toeschouwers, en worden zelfs een norm.  

Bovendien wordt er op televisie een grote hoeveelheid aan informatie gegeven van de wereld. 

Door het zien van vele mooie en minder mooie dingen in de werkelijke wereld en in fictieve 

                                                 
28 Giles, D., Media psychology. Mahwah New Jersey, 2003 (188-197). 
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werelden is er een onverschilligheid ten opzichte van de grote input ontstaan. Het is een 

afstand in houding van toeschouwers die niet alleen ontstaat doordat het getoonde niet direct 

gevolgen heeft voor de individuele toeschouwer, maar die bovendien nodig is om met name 

de vele negatieve input te kunnen overleven. Deze afstand heeft onvermijdelijk gevolgen voor 

het actieve, spirituele zelf.29 Dit zelf is veranderd, de onverschilligheid is geïnternaliseerd en 

heeft ook zijn weerslag op de verwerking van de werkelijke, niet gemediatiseerde ervaring 

van de wereld. 

Het is dus niet alleen de kennis van de hele wereld en de mens die via televisie wordt 

geconstrueerd, maar ook (de kennis van) het zelf én het spirituele zelf worden mede door de 

ervaringen met media als televisie gevormd. Het zelf en de media zijn in elkaar gaan 

overlopen. Ons zelf is onderdeel van de hyperrealiteit geworden. Dit construct kan niet door 

televisie worden blootgelegd, mede omdat het er onderdeel van uitmaakt en omdat het 

zichzelf niet ten tonele kan voeren. Voor de deconstructie van het zelf (net als voor de 

deconstructie van de media en de deconstructie van de werkelijkheid als hypermedialiteit), is 

theater het medium bij uitstek. 

 

Het gemediatiseerde zelf in re-remediatie 

In het komende hoofdstuk worden de verschillende vormen van aanwezigheid van het zelf in 

de verschillende besproken re-remediaties geduid. Om zo te trachten de verhouding van de re-

remediaties tot het geremedieerde zelf en de gemediatiseerde maatschappij bloot te leggen.  

Op de eerste plaats gebeurt dit bij de bespreking van de re-remediatie van het gesloten drama, 

een verbeeldingsvorm die specifiek gericht is op de ervaring van de werkelijkheid door 

transparante onmiddellijkheid. Op de tweede plaats komen verschillende andere re-

remediaties aan bod, die zich op een bepaalde manier zich expliciet verhouden tot het ge(re-

)remedieerde theater, televisie en de gemediatiseerde maatschappij. 

In de hoofdstukken wordt in deel 1 onderzocht hoe de re-remediaties precies plaatsvinden, 

vanuit de theorie van re-remediatie zoals besproken in dit hoofdstuk. Vervolgens wordt in 

deel 2 onderzocht hoe de besproken verschijningsvormen via de ervaring ervan door de 

toeschouwer, kunnen bijdragen aan de de-, en reconstructie van (de media en de) 

gemediatiseerde maatschappij. 

 

 

                                                 
29 In het inleidende voorbeeld was het deze afstand die ik ervoer, doordat het letterlijk ervaarbaar werd gemaakt 
middels theatrale middellen in de voorstelling.  
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Conclusie  

Na deze paragraaf kunnen we het volgende constateren: 

Theater (al dan niet als re-remediatie) kan bij uitstek de mediatisering van de samenleving, en 

de positie van de toeschouwer daarin, zichtbaar maken en (de-, en) reconstrueren.  

Een andere notie die de basis zal zijn voor de bespreking van re-remediaties in komende 

hoofdstukken is de volgende: 

Re-remediatie is een representatie van theater van zichzelf, gefilterd door de representatie en 

opvoering van een ander medium, waardoor de beide media zich anders tot elkaar gaan 

verhouden. Hierdoor kan de toeschouwer zich mogelijk anders tot zijn (mede door televisie 

gevormde) gemediatiseerde zelf en de gemediatiseerde maatschappij gaan verhouden. 
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Hoofdstuk 2 Re-remediatie van theater door de remediatie van het gesloten drama 

 

In de theaterwetenschap is theater lange tijd beschouwd als dramatische kunstvorm. Deze 

opvatting is inmiddels achterhaald.30 Door de eenheid van plaats en tijd, door de fysieke 

aanwezigheid van toeschouwer en performer, is theater veeleer een medium dat geschikt is 

voor lyrische en epische verbeelding. Toch werden theatervoorstellingen in een klein deel van 

de opvoeringsgeschiedenis gekenmerkt door het gesloten drama. Deze op transparantie 

gerichte verbeeldingsvorm werd later overgenomen in televisieseries. Hoewel televisie beter 

in staat bleek de werkelijkheid via transparantie te bereiken, heeft deze verbeeldingsvorm de 

laatste jaren op verschillende manieren zijn herintrede in het Nederlandse theater gedaan. 

Opmerkelijk is te constateren dat toeschouwers deze verbeeldingsvorm in hedendaags theater 

als herkenbaar van televisie ervaren, terwijl het eigenlijk oorspronkelijk een in theater 

ontwikkelde verbeeldingsvorm is.  

In deel 1 van dit hoofdstuk wordt in de eerste paragraaf de remediatie van gesloten drama 

door televisie en de re-remediatie door theater beschouwd. Dit gebeurt vanuit de in hoofdstuk 

1 besproken theorie van re-, en re-remediatie, en vanuit de specificiteit van de beide media. 

Hierna wordt in deel 2 (paragraaf twee), de ervaring van deze re-remediatie door de 

toeschouwers besproken, waarna deze ervaring in deze context van de gemediatiseerde 

maatschappij wordt geplaatst. Tot slot worden de conclusies verwoord die uit dit hoofdstuk 

volgen. 

 

DEEL 1 De relatie tussen de media bij re-remediatie 

 

Paragraaf 1 Re en re-remediatie van het gesloten drama 

Paragraaf 1.1 Het gesloten drama als medialiteitskenmerk van theateruitingen 

Het gesloten drama 

Het gesloten drama is een op transparantie gerichte verbeeldingsvorm dat in theater is 

ontwikkeld. De wetenschapper Peter Szondi bespreekt in zijn boek Theorie des moderne 

dramas31 de verbeeldingsprincipes van het gesloten drama onder de term ‘absolute drama’. 

Hij noemt een aantal kenmerken van deze verbeeldingsvorm. Op de eerste plaats zegt hij dat 

het drama verwijst naar niets anders dan zichzelf (is primair en absoluut), de schrijver is 

                                                 
30 Kattenbelt, C., “theatre as the art of the performer and the stage of intermediality”. In: Freda Chapple en Chiel 
Kattenbelt (red.), Intermediality in Theatre and Performance. Amsterdam en New York, 2006 (4-7). 
31 Szondi, P., Theorie des modernen dramas (1880-1950). Frankfurt am Main, 1959 (14-19). 
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afwezig (onzichtbaar). Bovendien is er geen waarneembaar onderscheid tussen acteur en 

personage. Er is een absolute scheiding tussen toneel en zaal, met andere woorden het is 

vierde-wand-toneel. Het drama creëert zijn eigen tijd die als tegenwoordige tijd op de 

toekomst is betrokken, het verhaal wordt dus lineair gepresenteerd. Ook de ruimte vormt een 

gesloten continuüm. Het verloop van de dramatische handeling wordt volledig door de 

personages bepaald (en psychologisch gemotiveerd). De personages zijn vrij in hun besluiten 

en handelen. Dialoog is de grondvorm van het drama. De dramatische handeling voltrekt zich 

volgens een conflict dat op intermenselijke betrekkingen is gebaseerd.  

Dit door Szondi besproken ‘absolute drama’ vormt de basis van het ‘aristotelische drama’, 

welke gekenmerkt wordt door de eenheid van tijd, plaats en handeling, en 

handelingscausaliteit.  

 

Het gesloten drama in de opvoeringsgeschiedenis van theater 

Theater werd in enkele korte periodes van haar geschiedenis gedomineerd door dit gesloten 

drama. Zo had het Fransclassicistische theater dat in de zeventiende eeuw zijn intrede deed 

het gesloten drama als grondvorm. Deze stroming kende een streng gehanteerde, normatieve 

dramaturgische vorm van dit gesloten drama. In de negentiende eeuw kwam het gesloten 

drama terug in de stroming van het Naturalisme. De verbeeldingsvorm werd aangepast, om zo 

de werkelijkheid zo perfect mogelijk na te bootsen op toneel. De onafwendbaarheid van het 

lot van de hoofdpersoon moest in de aangeboden wereld zo overtuigend mogelijk worden 

gepresenteerd. Hoewel gesloten drama nooit meer de boventoon voerde in het 

theaterlandschap, bleef de verbeeldingsvorm in opvoeringen van repertoiretoneel terug komen 

tot de jaren zestig van de vorige eeuw.32 

 

Transparantie in de ontologie van het theater 

Opmerkelijk is dat gesloten drama een medialiteitskenmerk van een stroming theateruitingen 

is, terwijl de op transparantie gerichte kenmerken grote overeenkomsten vertonen met de 

materialiteit van theater. De eenheid van plaats en tijd van theater, zorgt voor een lineaire 

tijdlijn. De gesloten wereld van het gesloten drama, resoneert met de eenheid in plaats van de 

toeschouwers in de theaterzaal. De causaliteit van de actie van het gesloten drama is in de 

theaterontologie aanwezig door de eenheid van tijd en ruimte, en de theatrale interactie tussen 

toeschouwers onderling en tussen toeschouwers en makers die daaruit voortvloeien. Deze 

                                                 
32 Met Actie Tomaat werd duidelijk gemaakt dat, door de komst van film en televisie, de dramatische 
verbeelding in het theater een achterhaalde verbeedingsvom is.  
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kwaliteit van transparantie in de ontologie van theater heeft na de overname van gesloten 

drama door televisie, een hernieuwde betekenis gekregen. Dit wordt duidelijk na de 

bespreking van de remediatie van gesloten drama door televisie.  

 

Paragraaf 1.2 Remediatie van het gesloten drama 

Het gesloten drama als kenmerk van de ontologie van theater is aanvankelijk door film 

geremedieerd, toen het bij zijn ontstaan letterlijk theater in film vertoonde. Ook televisie heeft 

bij zijn ontstaan theateruitingen letterlijk geremedieerd, maar vertoonde theater simultaan op 

televisie. Er vond op deze manier remediatie van een gesloten wereld van theater plaats. 

Omdat televisie nog geen eigen verbeeldingsvormen ontwikkeld had, was deze letterlijke 

remediatie van een bestaand medium een eerste logische stap.  

Ook het gesloten drama als medialiteitskenmerk van theateruitingen is door televisie 

overgenomen. Televisie ontwikkelde uit de basis van het gesloten drama, zoals ontwikkeld in 

theateruitingen, in combinatie met de dramatiserende cameravoering zoals deze in de loop der 

jaren ontwikkeld was door film, zijn eigen vorm van dramatische presentatie. Een vorm 

waarbij de specificiteit van televisie werd ingezet om nog beter het doel van transparantie te 

bereiken. In televisieseries, zowel sitcoms als soaps en dramaseries, is het gesloten drama 

geremedieerd.  

 

Het gesloten drama in televisieseries  

De kenmerken van het gesloten drama zoals Szondi die beschrijft zijn terug te vinden in de 

verbeelding van een alternatieve wereld van personages, in televisieseries. Zo hanteren zij de 

vierde wand, waardoor de transparantie van het medium wordt nagestreefd, en de 

betrokkenheid van de toeschouwer met de gesloten wereld wordt vergroot. Het persoonlijke 

drama staat net als in het in het theater centraal. Alle series worden gekenmerkt door een 

kleine min of meer gesloten samenleving van personages, gespeeld door een beperkt aantal 

vaste acteurs van een serie. De intermenselijke relaties en het persoonlijke drama van de 

personages die centraal staan, spelen zich meestal op een bepaalde plaats of rond een bepaald 

thema af: het ziekenhuis in Greys Anatomy of E.R., het gezinsthema in de Cosby show en The 

Nanny, of een bepaalde stad als New York in Sex and the City en Meerdijk in Goede Tijden, 

Slechte Tijden. Het zijn gesloten werelden, met een beperkt aantal locaties. Dit komt ook 

doordat de meeste series in een studio worden opgenomen. Het huiskamerniveau van de 

kijker wordt hierdoor wel gespiegeld in de gerepresenteerde wereld in de serie. Hierdoor 
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wordt de herkenbaarheid vergroot en wordt vereenzelviging van de kijker met de wereld 

nagestreefd. 

 

Het gesloten drama en het bereiken van transparantie  

In televisieseries is het gesloten drama als medialiteitskenmerk geperfectioneerd. Het medium 

televisie blijkt beter in staat de aanwezigheid van zijn mediumschap te ontkennen, en de 

toeschouwer (net als in film) middels de cameravoering mee te voeren in het drama. Het 

heeft, zo lijkt het, het doel van transparantie van gesloten drama in theater in verre mate 

bereikt. De overname van theater lijkt op dit vlak compleet. Bovendien is het gesloten drama 

als verbeeldingsvorm, door het frequente bekijken van televisieseries door de toeschouwers, 

geïntegreerd in hun waarnemingsconventie van media. Ook is de manier van waarnemen 

geïnternaliseerd. De manier van kijken naar een wereld is zo eigen geworden, dat het ook de 

manier waarop op de toeschouwer naar de werkelijke wereld kijkt heeft veranderd.  

Een voorbeeld van deze internalisering van de waarnemingsconventie is bijvoorbeeld dat we 

met afstand kijken naar de wereld om ons heen. Ook zien we de wereld om ons heen in 

persoonlijke drama’s waarin individuen centraal staan. We kunnen ons met name goed 

inleven in individuen met persoonlijke opvattingen; grote groepen en grote ideologieën 

zeggen ons niet veel meer. Een wisselwerking tussen het gesloten drama in televisie en deze 

instelling ten opzichte van de wereld is ieder geval te vermoeden. 

Wanneer we deze internalisering van waarnemingsconventies vertalen naar de maatschappij, 

kunnen we constateren dat de maatschappij geïndividualiseerd is. We stellen ons centraal in 

onze wereld, en verhouden ons nog met name tot individuen. Deze individualisering, 

constateerden we al eerder bij ontwikkelingen in de materialiteit en medialiteit van televisie.33 

Deze transformaties door de remediatie van het gesloten drama in televisie hebben ervoor 

gezorgd dat de werkelijkheid van een gesloten wereld in het theater (en dus de 

overeenkomsten van het gesloten drama met de materialiteit van theater) een hernieuwde 

betekenis heeft gekregen in de gemediatiseerde maatschappij. 

 

Paragraaf 1.3 Re-remediatie van het gesloten drama 

Opmerkelijk is dat, nu televisie gesloten drama als medialiteitskenmerk heeft 

geperfectioneerd, geïntegreerd en zelfs internaliseert, het in het theater alsnog weer wordt 

                                                 
33 Zie Hoofdstuk 1, pagina 18. 
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ingezet.34 Theater leek immers na de jaren zestig deze dramatische koers, onder andere 

vanwege de mogelijkheden van televisie en film op dit gebied, definitief te hebben verlaten. 

De remediatie van het gesloten drama vindt niet alleen in vrije (commerciële) 

theaterproducties plaats, maar deze op transparantie gerichte verbeeldingsvorm wordt zelfs in 

de gesubsidieerde theatersector weer ingezet.  

 

Re-remediatie van gesloten drama in vrije theaterproducties 

In vrije producties wordt gesloten drama voornamelijk gehanteerd om net als in televisie (en 

film) een verhaal te vertellen. Het zijn vaak romanbewerkingen zoals Van oude mensen, de 

dingen die voorbij gaan geschreven door Louis Couperus, als ook Max Havelaar en De stille 

kracht, die allen gepresenteerd worden door Hummelinck Stuurman producties. Ook de 

producties De gravin van Parma, Gloed en Kentering van een huwelijk naar romans van 

Sándor Márai, gepresenteerd door Impresariaat Wallis, worden gekenmerkt door gesloten 

drama. Bij deze voorstellingen wordt transparantie als in televisieseries nagestreefd. Er wordt 

gebruik gemaakt van het geïntegreerd zijn van de waarnemingsconventie van media, dat mede 

gecreëerd is door televisie, om op vergelijkbare wijze commerciële doelstellingen te bereiken. 

Deze commerciële doeleinden sluiten artistieke doeleinden niet uit, maar drukken wel hun 

stempel op de productie. Bovendien wordt er meestal niet een actieve houding van de 

toeschouwer nagestreefd, waardoor het gevaar is dat de ervaring van het gesloten drama in de 

productie, wellicht gaat lijken op de ervaring van televisieseries. 

 

Re-remediatie van gesloten drama door gesubsidieerde theaterproducties  

Ook in gesubsidieerd theater is het gesloten drama weer hernomen. Ook deze theatermakers 

maken gebruik van het geïntegreerd zijn van de waarnemingsconventie, maar niet alleen om 

de toeschouwer mee te voeren in een verhaal, maar met name ook om hun boodschap over te 

brengen. Voorbeelden van deze gesubsidieerde presentatie van gesloten drama vinden we bij 

theatergroepen als De Paardenkathedraal en theatergroep Oostpool.  

Maar met name ook in voorstellingen binnen het nieuw-engagement wordt het gesloten drama 

geremedieerd. Het is de manier om kritiek op de maatschappij te leveren, niet vanuit iets of 

iemand (zoals in het politieke vormingstheater in de jaren zeventig) maar subjectief en 

                                                 
34 Dit terwijl met actie tomaat, duidelijk was gemaakt dat gesloten drama als vorm niet meer in het theater thuis 
hoorde, omdat televisie en film deze taak overgenomen had. 
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persoonlijk.35 Er wordt dus ingespeeld op de geïnternaliseerde waarnemingsconventie en de 

individualisering van de toeschouqer en maatschappij. Ook zijn alle theatermakers zich 

bewust van het verschil in specificiteit van theater (als live ontmoeting tussen kunstenaar en 

publiek) en televisie, en de hernieuwde kwaliteit van theater die daarmee samenhangt.36   

Een voorbeeld van de gere-remedieerde gesloten drama binnen het nieuw-engagement vinden 

we bij theatermaker Eric de Vroedt. Hij zet in zijn voorstelling Mighty Society 4 het gesloten 

drama in om zijn geëngageerde boodschap in een persoonlijk drama ervaarbaar te maken.  

Het is een politieke thriller over globalisering en geluk.37 In de voorstelling ontmoet een 

aantal zeer uiteenlopende personages met zeer uiteenlopende politieke visies elkaar. In een 

gesloten drama worden de visies vanuit hun perspectief duidelijk. De onenigheid die ontstaat, 

mondt uit in een strijd. Zo wordt een thema (globalisering) dat te maken heeft met het 

gemediatiseerd zijn van de samenleving, aan de orde gesteld in een vorm die gericht is op de 

gemediatiseerde waarneming. 

Toch wordt in voorstellingen binnen het nieuw-engagement die het gesloten drama 

remediëren de liveness ervaarbaar gemaakt, door bijvoorbeeld de eenheid van tijd te 

benadrukken of de eenheid van plaats voelbaar te maken binnen de presentatie van de 

gesloten wereld. Dit kan door bijvoorbeeld heel veel tijd te nemen voor een handeling, 

waardoor de tijd voelbaar wordt. Hiermee wordt juist de realiteit van de illusie benadrukt in 

plaats van een illusie van de werkelijkheid te geven (zoals dit gebeurt in televisieseries).38 De 

gesloten wereld wordt hiermee op de toeschouwer betrokken in plaats van dat de toeschouwer 

in een wereld wordt getrokken. Zo kan de geëngageerde boodschap over de gemediatiseerde 

maatschappij bij de toeschouwer aankomen.  

Transparantie in medialiteit van de uiting leidt in het theater dus toch tot het bewustzijn van 

het medium en dus tot hypermedialiteit. 

                                                 
35 Nooren, M., “‘It’s time to meet the real you’, het hedendaags discours over maatschappelijk engagement 
binnen het Nederlandse theater in kaart gebracht”. In: C. Kattenbelt, P. de Kort (red.), Theater en openbaarheid. 
Amsterdam, 2006 (228). 
36 Idem.  
37 www.mightysociety.nl/archief (laatst geraadpleegd: juni 2008) 
38 Kattenbelt, C., “theatre as the art of the performer and the stage of intermediality”. In: Freda Chapple en Chiel 
Kattenbelt (red.), Intermediality in Theatre and Performance. Amsterdam en New York, 2006. (13). 
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DEEL ll De relatie tussen re-remediatie, de toeschouwer en de gemediatiseerde 

maatschappij 

 

Paragraaf 2 Re-remediatie van gesloten drama in de gemediatiseerde samenleving 

Paragraaf 2.1 De toeschouwers van re-remediatie van gesloten drama 

Hedendaagse toeschouwers zijn bekend met het gesloten drama van televisie. Of dit ook een 

bewustzijn van een remediatie tot gevolg heeft, hangt niet alleen af van de voorstelling. Bij de 

verwerking van (re-)remediatie van gesloten drama in theater speelt vooral ook het 

referentiekader van de toeschouwer een rol. Vanuit deze notie wil ik graag onderscheid 

maken tussen twee typen hedendaagse toeschouwers. Aan de een kant zijn er 

theatertoeschouwers die het gesloten drama in theater als vervreemdend ervaren. Dit zijn 

theatertoeschouwers die met name eerdere theaterervaringen als referentiekader hebben. 

Ervaringen die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van lyrische en epische verbeelding 

en door hypermedialiteit in voorstellingen. Aan de andere kant is er het type toeschouwer die 

direct de geïntegreerde waarnemingsconventie van televisieseries activeren, zonder hier 

bewust van te zijn. Dit zijn onder andere de nieuwe generatie theatertoeschouwers die 

opgegroeid zijn met media (onder andere met de waarnemingsconventie van televisie) in de 

gemediatiseerde maatschappij, en toeschouwers die enkel het gesloten drama in bijvoorbeeld 

theatermusicals als referentiekader hebben. Deze twee verschillende typen toeschouwers 

zullen deze vorm van re-remediatie in een voorstelling dus zeer verschillend verwerken.  

 

Om te beginnen met de toeschouwer die televisie als referentiekader hebben, die zonder zich 

ervan bewust te zijn de waarnemingsconventie van televisieseries activeren. Zij zullen zich 

aanvankelijk de remediatielaag van televisie niet eens bewust zijn. Het gevaar is dat deze 

toeschouwer ook de in hoofdstuk 1 besproken manier van verwerken, zoals deze bij televisie 

plaatsvindt, activeert. Dit betekent dat de informatie in zijn geheel, ongefilterd en als 

werkelijkheid wordt ervaren. Dit zou tevens betekenen dat er geen intermediale ruimte 

ontstaat. Het gevolg is dat niet alleen de geremedieerde televisie, maar ook de ge(re-

)presenteerde inhoud van de productie niet direct onderwerp worden van een transformatie 

proces. Daarom is het belangrijk om verder onderzoek te doen naar de hersenactiviteit van 

theatertoeschouwers bij dergelijke, op transparantie gerichte verbeeldingsvormen in theater.  

Daar waar de makers afwijken van de waarnemingsconventie van het gesloten drama van 

televisieseries en de specificiteit van het theater benadrukken (bijvoorbeeld door het rekken 



 37 

van de tijd), wordt de mentale instelling van deze toeschouwers op de proef gesteld. De 

onderdompeling kan dan wellicht even doorbroken worden. 

Als de toeschouwer zich bewust wordt van de materialiteit van het theater, en hierdoor de 

intermediale ruimte weer ontstaat, kan de ervaring en het getoonde weer onderdeel gaan 

uitmaken van een transformatieproces in de intermediale ruimte.  

 

De theatertoeschouwers, die eerdere theaterervaringen als referentiekader hebben, zullen het 

gere-remedieerde gesloten drama anders verwerken. Hier zal televisie een rol gaan spelen in 

de intermediale ruimte doordat de toeschouwer het gesloten drama als een remediatie van 

televisie ervaart. Door de in hoofdstuk 1 besproken performativiteit in theater, wordt de 

waarnemingsconventie en het medialiteitskenmerk van televisie voor hen ten tonele gevoerd.  

Deze toeschouwers kunnen het gerepresenteerde gesloten drama vergelijken met de manier 

van presenteren van het gesloten drama in televisieseries. De verschillen in specificiteit van 

de media worden hierdoor bewust ervaren. In de intermediale ruimte wordt de kennis van de 

media op losse schroeven gezet en de nieuwe ervaring (van onder andere de verschillen in 

specificiteit tussen de media) zorgt ervoor dat de media zich anders tot elkaar gaan verhouden. 

Zo gaat de ervaring van de specificiteit van theater als live medium, een rol spelen in de 

ervaring van de presentatie van een gesloten drama, de werkelijkheid van de illusie wordt 

bewust ervaren. De ervaring van de werkelijkheid van de illusie in het theater kan zorgen voor 

een structureel meer kritische houding tot de illusie van de werkelijkheid, of tewel tot de 

dramatische verbeelding in televisieseries. De deconstructie van televisie en theater is hiermee 

een feit. 

 

Paragraaf 2.2 Re-remediatie-ervaring 

De erkenning van televisieremediatie leidt echter nog niet per definitie tot een bewustzijn van 

de besproken re-remediatie van het medialiteitskenmerk ‘gesloten drama’ in televisie. De 

toeschouwers moeten al wetenschap hebben van de opvoeringsgeschiedenis van theater, wil 

de remediatie van het gesloten drama van theater door televisie een rol gaan spelen bij de 

verwerking. Dit komt doordat het een overname is welke niet in de remediatie van televisie in 

de theateruiting besloten ligt. Hierdoor blijft de besproken vorm van re-remediatie een 

transmediaal39 gegeven. De hiervoor beschreven re-remediatie van het gesloten drama valt 

                                                 
Kattenbelt, C., “Intermediality in theatre and performance: Definitions, Perceptions and medial relationships”. 
In: Cultura, Lenguaje yRepresentacíon/ Culture, Language and Representation; Cultural Studies Journal of 
Universitat, Vol.6 May 2008 (23).   
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hierdoor binnen de theorie van remediatie zoals Bolter en Grusin deze beschrijven. De oude 

media remediëren de nieuwe media, en oude media gaan op zoek naar hun eigen profilering 

ten opzichte van de nieuwe media.40  

Hoewel de verdubbeling van theater niet direct ervaarbaar wordt in de remediatie van het 

gesloten drama in de uiting, kan door een bewustzijn van de remediatie (van televisie), de 

media in de intermediale ruimte in wisselwerking met elkaar treden. Hier vindt dus alsnog een 

verdubbeling plaats, niet van gesloten drama, maar wel van theater. Hierdoor komen de media 

anders ten opzichte van elkaar te staan. Deze mogelijke de-, en reconstructie (of 

transformatie) van media, wordt door de hedendaagse theatermakers die het gesloten drama 

remediëren (en hiermee niet de illusie van de werkelijkheid tot doel hebben) zeker erkend 

maar in de meeste gevallen niet primair nagestreefd. Het primaire streven ligt namelijk bij de 

directe reconstructie van de gemediatiseerde maatschappij of het gemediatiseerde zelf.  

 

Paragraaf 2.3 Re-remediatie van gesloten drama in de gemediatiseerde maatschappij 

De aanwezigheid van het zelf 

In hoofdstuk 1 is er over de aanwezigheid van het zelf in verschillende mediale uitingen 

gesproken. Er werden drie verschillende vormen van aanwezigheid van het zelf in theater 

uitingen onderscheiden: het één worden met een opgevoerd personage, het bewust worden 

van jezelf als in relatie staand met een medium (het hypermediale zelf), en het spirituele, 

actieve, denkende zelf.  

Deze eerste vorm, éénzijn met een personage, kan in het theater niet bereikt worden. Immers, 

zodra de toeschouwer in de uiting zijn eigen lijfelijkheid en zijn eigen spirituele zelf ervaart, 

kan het gepresenteerde zelf in het gesloten drama nooit samenvallen met het spirituele zelf 

van de toeschouwer. Het oorspronkelijke streven van de op transparantie gerichte 

verbeeldingsvorm faalt hiermee (in vergelijking met de mogelijkheden van televisie op dit 

gebied). 

De tweede vorm kan wel plaatsvinden zodra een toeschouwer zich bewust is van de 

remediatie van televisie. Dan wordt (het hypermediale deel van) het zelf ervaren door de 

confrontatie met een medium. Deze confrontatie met het zelf als in relatie staande tot een 

medium komt overeen met de bewustwording van het hypermediale deel van het zelf die 

Bolter en Grusin onderscheiden, en welke zij bovendien zien als taak van nieuwe media. 

Echter alleen in theater kan een op transparantie gerichte vorm van verbeelding van het zelf 

                                                 
40 Zie hoofdstuk 1, pagina 12. 
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tot een confrontatie met het hypermediale zelf leiden. Dit komt doordat theater het enige 

medium is waarbij het hier-en-nu altijd een feit is. Hoewel deze confrontatie bij de remediatie 

van het gesloten drama niet primair wordt nagestreefd, zijn de hedendaagse theatermakers41 

zich bewust dat tegenwoordig juist deze kwaliteit van theater, theater een voorsprong geeft 

ten opzichtte van andere media. Zij maken hiervan gebruik om een boodschap over te 

brengen. 

 

In het gesloten drama staat het persoonlijke drama/ conflict centraal. De intermenselijke 

contacten en keuzes in omgang met die contacten worden ten tonele gevoerd. Hierdoor 

kunnen deze door de toeschouwer worden getoetst of zij op gemeenschappelijkheid 

berusten.42 De derde vorm van aanwezigheid het zelf in uitingen, het actieve, spirituele zelf, 

kan ervaren worden door het waarnemen en ervaren van de uitingen van het spirituele zelf van 

personages (in bijvoorbeeld psychologisch gestuurde keuzes). Door het ten tonele voeren 

hiervan kan het spirituele zelf van de kijker (die voor een deel is gevormd door de media) in 

de intermediale ruimte bewust worden gede-, en gereconstrueerd, of in ieder geval 

transformeren. Dit is dan ook vaak het primaire doel van een groot deel van de hedendaagse 

makers bij het remediëren van het gesloten drama. 

Ook wanneer de makers niet de deconstructie of transformatie bewust nastreven, kan alsnog, 

door alleen al het bewustzijn van de toeschouwer van zichzelf in het theater (en de actieve 

kijkhouding die daartoe behoort) dit spirituele zelf ervaren worden en transformeren.  

 

De gemediatiseerde maatschappij 

De gemediatiseerde wereld/ maatschappij wordt met name in hedendaagse theaterstukken die 

gekenmerkt worden door gesloten drama (en dan specifiek voorstellingen die nieuw-

engagement presenteren als voorstellingen van Eric de Vroedt) onder de aandacht gebracht. 

Omdat in de gerepresenteerde wereld, de personages een duidelijk standpunt innemen ten 

aanzien van deze wereld en hun medebewoners43, kan de toeschouwer worden geconfronteerd 

met het innemen van hun eigen standpunten met betrekking tot de werkelijke (mede door 

media geconstrueerde) wereld. Deze (vorming van) standpunten kunnen hierdoor 

transformeren. 
                                                 
41 Die niet primair commercie en transparantie als in televisie tot doel hebben. 
42 Dit is het doel van iedere esthetische uiting en is tevens kenmerk van de esthetische instelling. 
43 Nooren, M., “‘It’s time to meet the real you’, het hedendaags discours over maatschappelijk engagement 
binnen het Nederlandse theater in kaart gebracht”. In: C. Kattenbelt, P. de Kort (red.), Theater en openbaarheid. 
Amsterdam, 2006. 
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Het bewustzijn van televisie als een extra betekenis toevoegende laag helpt bij het bewust de-, 

en reconstrueren van een gemediatiseerd zelf- en wereldbeeld. Het zelf en de wereld als 

constructies kunnen worden ontmaskerd, waardoor (doordat zij onderdeel van het cognitieve 

verwerken van de media gaan uitmaken) een structurele andere benadering tot de media kan 

ontstaan. Hiermee levert een bewuste (re-)remediatie van het gesloten drama in theater een 

substantiële bijdrage aan de gemediatiseerde maatschappij. 
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Paragraaf 3 Conclusie en discussie 

De besproken re-remediatie van gesloten drama is voornamelijk een transmediale 

constatering. De verdubbeling van het gesloten drama vindt niet ín de voorstelling plaats. 

Toch kan televisieremediatie wel worden ervaren, waardoor de media theater en televisie in 

de hoofden van de toeschouwers toch met elkaar in wisselwerking kunnen treden. Hierdoor 

kan dus wel een verdubbeling van (andere aspecten dan het gesloten drama van) theater 

plaatsvinden. Door deze ervaring in de intermediale ruimte kunnen de media anders ten 

opzichte van elkaar komen te staan.  

 

Met de remediatie van het gesloten drama door televisie, werd het doel tot transparantie in 

verre mate bereikt. Ook is (door het massamediumschap) de impact van de verbeeldingsvorm 

op de toeschouwers groot. De aanwezigheid in het theater kreeg hierdoor een hernieuwde 

betekenis.  

Hedendaagse theatermakers die gericht zijn op het brengen van een (geëngageerde) 

boodschap middels het remediëren van het gesloten drama zijn zich bewust van deze 

hernieuwde kwaliteit. De ervaring van eenheid van ruimte en tijd in theater wordt ingezet 

binnen de presentatie van het gesloten drama, om zo de boodschap ervaarbaar te maken. Het 

gemediatiseerde zelf en de gemediatiseerde samenleving worden middels de ervaring van de 

werkelijkheid van de illusie (in tegenstelling tot de onderdompeling in een illusie van de 

werkelijkheid in het gesloten drama op televisie) ervaarbaar gemaakt voor de toeschouwers en 

hierdoor gereconstrueerd.  

Het bewustzijn van televisie als extra betekenis gevende laag kan door de cognitieve 

verwerking ervan structurele veranderingen ten aanzien van de ervaring van (het gesloten 

drama in) televisie met zich meebrengen. Het kan een kritische houding laten ontstaan en de 

gemediatiseerde maatschappij kan eveneens hierdoor (hetzij indirect) worden 

gedeconstrueerd.  

 

In het komende hoofdstuk worden andere re-remediaties onderzocht die, net als de 

voorstellingen binnen het nieuw-engagement, níet de werkelijkheid door transparante 

onmiddellijkheid tot doel hebben. De relatie die ontstaat tussen de media (en de 

werkelijkheid) in de hoofden van de toeschouwers, die we in dit hoofdstuk al constateerden, 

wordt verder onderzocht in het volgende hoofdstuk middels meerdere casestudies van re-

remediatie.   
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Hoofdstuk 3 Re-remediatie en de ontmaskering van de media in de werkelijkheid 

 

In dit hoofdstuk staan re-remediaties centraal die de ontmaskering van de media en/of 

werkelijkheid tot doel en hebben. In voorstellingen wordt middels re-remediatie media gede- 

en/of gereconstrueerd. De theatermakers die in dit hoofdstuk aan de orde komen zijn zich 

allen zeer bewust van het publiek, receptie is bij het bereiken van hun doelen van 

doorslaggevend belang.  

In dit hoofdstuk komen een aantal casestudies van re-remediatie aan bod. In deel 1 waarin de 

relatie tussen de media bij re-remediatie centraal staat, bespreek ik in paragraaf 1 het werk 

van vier theatermakers. Het werk dat gekenmerkt wordt door specifieke manieren van 

remediatie van de materialiteit, medialiteit en/of waarnemingsconventie van televisie. Bij de 

bespreking van remediaties in hun werk wordt de theorie van re-, en re-remediatie zoals 

onderzocht in hoofdstuk 1 toegepast. In deel 2 waar de relatie tussen re-remediatie, de 

toeschouwer en de gemediatiseerde maatschappij centraal staat, wordt eerst de ervaring van 

de-, en reconstructie van media door de toeschouwers onderzocht. Deze ervaring wordt 

vervolgens in relatie tot het gemediatiseerde zelf en de gemediatiseerde maatschappij 

geplaatst. Tot slot worden de conclusies die getrokken worden in het hoofdstuk op een rijtje 

gezet. 

 

DEEL l De relatie tussen de media bij re-remediatie 

 

Paragraaf 1 Re-remediatie van theater via televisie en de de-, en reconstructie van de media 

De grote overeenkomst tussen theatermakers die media remediëren is dat zij allemaal gericht 

zijn op een hernieuwde ervaring van het publiek. Het denk- en ervaringsproces van de 

toeschouwers staat tijdens de voorstelling centraal. De theatermakers die hier aan de orde 

worden gesteld hebben allemaal tot doel, door gebruik te maken van de specificiteit van 

theater (als hypermedium, als medium van het hier en nu, met zijn intermediale ruimte), hun 

boodschap ervaarbaar te maken. Alleen de manier waarop zij de remediatie van televisie 

inzetten en het punt wat zij middels deze hernieuwde ervaring maken, verschilt. 

Omdat iedere remediatie specifiek is in zijn verschijningsvorm kunnen de vele verschillende 

verschijningen van re-remediatie van theater door remediatie van televisie (met de daarbij 

behorende verschillende lagen en verschillende contexten) niet worden omvat. Daarom stel ik 

in deze paragraaf een aantal opmerkelijke re-remediaties van zeer verschillende hedendaagse 

theatermakers aan de orde. De makers die centraal staan, zijn achtereenvolgens Guy Cassiers, 
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Carina Molier, Koos Terpstra en Sanne van Rijn (en Lotte van den Berg). Hoewel de aspecten 

van een medium niet los van elkaar kunnen worden beschouwd, benoem ik kenmerkende 

karakteristieke remediaties van de makers wel om te beginnen vanuit de aspecten. Hierna 

worden de karakteristieken van het werk van de maker besproken. Vanuit deze achtergrond 

worden verschillende re-remediaties aan de orde gesteld. Deze worden vanuit de theorie van 

re-remediatie benaderd. 

 

Paragraaf 1.1 Re-remediatie in het werk van Guy Cassiers  

Inzet van de materialiteit van televisie 

In het werk van Guy Cassiers wordt de materialiteit van televisie regelmatig geremedieerd, 

vaak in de vorm van live videobeelden (monitor functie van televisie) of microfoons. Deze 

worden openlijk op toneel getoond en genereren zodanig extra betekenis in de voorstelling. Er 

ontstaat met deze openlijke remediatie zowel verdubbeling als transformatie van de 

werkelijkheid.44 Het live opgevoerde wordt immers direct verdubbeld door de materialiteit 

van televisie en wordt hierdoor ook meteen (door de beperkingen en mogelijkheden van het 

elektronische medium) getransformeerd. Doordat dit tegelijkertijd ten tonele wordt gevoerd 

wordt deze transformatie ervaarbaar gemaakt. 

 

Karakteristieken in het werk van Cassiers 

In het werk van Cassiers is het vormgeven van de werkelijkheid vanuit het perspectief van de 

ervaring een terugkerend thema.45 In de Proustcyclus die Cassiers tussen 2003 en 2005 bij het 

Ro theater in Rotterdam maakte, speelt hij met de discrepantie tussen herinnering en ervaring. 

De ervaring krijgt pas betekenis in het kader van eerdere ervaringen welke tot herinnering zijn 

geworden. De herkenning vindt plaats op basis van overeenkomst met herinneringen. De 

herinnering en de ervaring spiegelen en verdubbelen elkaar46. Bij verdubbelingen en 

spiegelingen in de voorstellingen van Cassiers is het niet alleen de ervaring van overeenkomst 

maar vooral ook het ervaren van het betekenisvolle verschil, welke wordt opgezocht47. Een 

manier waarop hij dit doet, is door middel van remediatie van de materialiteit van televisie. 

Voorbeelden hoe Cassiers de materialiteit van televisie remedieert en hiermee theater re-

remedieert, volgen nu. 

                                                 
44 Merx, S., “Verdubbeling en transformatie; de rol van video in de proustcyclus van Guy Cassiers”. In: H. 
Havens, C. Kattenbelt (red.) Theater en technologie. Amsaterdam, 2006 (50).  
45 Idem. 
46 Idem. (51). 
47 Idem. 
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Voorbeelden van re-remediatie 

Om te beginnen wordt het thema van verdubbeling en het verschil, onder andere uitgewerkt 

met de gebruikmaking van live video. Door het gebruik van live video vindt re-remediatie van 

theater plaats. Een voorbeeld van deze re-remediatie vinden we in een scène van het tweede 

deel van de Proustcyclus. Hierin wordt een vrouw in scène gezet, die haar tijd beschrijft die 

zij in het verleden met Proust heeft beleefd. Zij zit aan een tafeltje en doet haar verhaal recht 

in de camera, welke geprojecteerd wordt op de achtergrond. Het lijkt een televisie-interview 

die live in scène wordt gezet. Hieruit blijkt hoe sterk de aspecten van een medium met elkaar 

verbonden zijn en hoe moeilijk ze apart van elkaar te onderscheiden zijn.  

Het verschil tussen de live aanwezigheid en de gemediatiseerde werkelijkheid wordt 

ervaarbaar. De liveness wordt verdubbeld. Bij deze verdubbeling wordt het verschil tussen de 

materialiteit van de media ervaarbaar. Een voorbeeld van het ervaren van het verschil is het 

besef dat alle kleine bewegingen in de close-up betekenis krijgen, maar dat het frame voor je 

wordt bepaald, waardoor er ook informatie wegvalt. 

 

Een andere vorm van re-remediatie vinden we in het gebruik van opgenomen videobeelden. 

Zo worden er in het eerste deel van de cyclus eerder opgenomen beelden getoond van een 

beeld dat een mannelijk personage van zijn eerste liefde heeft, gevat in vervormde, wazige 

beelden die geprojecteerd worden. Ook zijn beeld van haar moeder (die het personage ook 

zeer bewondert) worden op de achtergrond getoond in een geabstraheerde montage. Deze 

vrouwelijke personages zijn ook gelijktijdig op het toneel te zien, waardoor het geprojecteerde 

beeld (de herinnering) hiermee een commentaarfunctie vervult op de op toneel getoonde 

relaties. Het verschil tussen zijn beeld (de projectie) en de aanwezige relatie op toneel, wordt 

zichtbaar. De vervormingen en transformaties die optreden in het beeld en (overeenkomstig) 

de herinneringen welke de hoofdpersoon van zijn relaties vormt en de discrepantie met de 

werkelijkheid worden door de mogelijkheden en gebreken van de materialiteit van het 

medium ervaarbaar gemaakt.  

Hierdoor worden niet alleen de ‘gebreken’ van de mens in zijn beeldvorming van de 

werkelijkheid, maar ook de gebreken (en manipulatiemogelijkheden) van de gemediatiseerde 

media bij het representeren van de werkelijkheid ervaarbaar gemaakt. De toeschouwer wordt 

hiermee direct geconfronteerd.  

Er vindt bij bovengenoemde remediaties een constante schakeling tussen het theater, de 

projectie en de opvoering ervan ín de uiting, plaats. De stappen van re-remediatie zijn op dit 
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moment niet meer aan te wijzen, omdat in de voorstelling een constante beweging, een 

wisselwerking tussen de media veroorzaakt. Bovendien gaan bij de verwerking van de 

remediatie ook de andere aspecten van het geremedieerde medium (televisie) die niet op het 

toneel geremedieerd worden (in dit geval medialiteit en waarnemingsconventie), als ook de 

achtergrond van de toeschouwers een rol spelen. Zo wordt niet alleen door de materialiteit 

(bijvoorbeeld de ervaring van liveness), maar ook de waarnemingsconventie van televisie 

geremedieerd. Bijvoorbeeld bij het kijken naar live beelden op toneel wordt in de context van 

de hedendaagse maatschappij noties van geloofwaardigheid en waarheid opgeroepen. Sigrid 

Merx noemde dit de aura van geloofwaardigheid van video, welke ervaren wordt doordat het 

gaat concurreren met de realiteit van het theater.48 De media treden hiermee ook in het hoofd 

van de toeschouwer verder in wisselwerking met elkaar.  

 

De remediaties van Cassiers worden gekenmerkt door de directe confrontatie met 

verdubbeling, met de re-remediatie. Hierdoor wordt het verschil direct ervaarbaar gemaakt 

voor de toeschouwers. De toeschouwers hoeven zelf weinig cognitieve stappen te zetten om 

tot een bewustzijn van re-remediatie, van de wisselwerking tussen de media en de ervaring 

van het verschil te komen.  

 

Paragraaf 1.2 Het werk van Carina Molier 

Inzet van materialiteit en medialiteit van televisie 

Ook in het werk van Carina Mollier wordt veel gebruik gemaakt van de materialiteit van 

televisie. In het werk van Molier wordt echter ook vaak medialiteit van televisie 

geremedieerd. Dit gebeurt onder andere in de vorm van documentairemateriaal wat in de 

voorstelling wordt geremedieerd en welke live wordt gemonteerd in combinatie met live 

video-beelden. Ook wordt de medialiteit van televisie geremedieerd met de gebruikmaking 

van televisiegenres. Niet alleen het documentairemateriaal, maar ook de concepten van 

televisieprogramma’s als soapseries en BigBrother worden geremedieerd.  

 

Karakteristieken in het werk van Molier 

Molier remedieert televisie om zo meerdere kanten en/of meerdere visies van een kwestie 

tegelijk te kunnen belichten.49 Het verschil tussen de door media overbelichte voorkant en de 

                                                 
48 Idem. (54). 
49 Jagt, M. van der, “De technologische nomadentent van Carina Molier”. In: H. Havens, C. Kattenbelt (red.) 
Theater en technologie. Amsterdam, 2006 (132). 
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onderbelichte achterkant van gebeurtenissen is een thema dat veel in voorstellingen van 

Molier terugkeert.50 Een andere constante in het werk van Molier is het engagement met 

personen en gebeurtenissen uit de werkelijkheid.51 De fijne lijn tussen feit en fictie wordt in 

haar werk vaak opgezocht.  

Verder heeft ze een fascinatie voor de manier waarop de theatrale verbeeldingswereld vorm 

krijgt door gebruik te maken van verschillende media en locaties en hoe dit de mogelijkheid 

biedt om het publiek op nieuwe manieren bij de theatergebeurtenis (en de verbeelde wereld) 

te betrekken. 52  

Theater en theatraliteit verschijnt in het werk van Molier als een ‘mode of perception’.53 

Hierbij wordt de aandacht gevestigd op de structuur van menselijk gedrag, van situaties, en 

van verschijnselen, zonder dat dit geconstrueerd zijn, als vals afgezet wordt tegen een meer 

authentieke of waarachtige aanwezigheid.54 Het doel in het werk van Molier is dus direct de 

ontmaskering van de media, het zelf en de (gemediatiseerde) samenleving als construct, 

zonder dit te veroordelen. Hieronder volgt hiervan een aantal treffende voorbeelden.  

 

Voorbeelden van re-remediatie  

Een voorbeeld van de remediatie van de medialiteit van televisie-uitingen vinden we in de 

voorstelling Chelsea Girl die Molier in 1998 maakte. De voorstelling handelt over het leven 

van popster Nico. Documentairemateriaal vormt de basis van het geconstrueerde en 

opgevoerde verhaal. Van dit live opgevoerde gedramatiseerde verhaal worden live 

videobeelden geschoten, welke live worden gemonteerd tussen documentairemateriaal. Door 

deze montage vervaagt het onderscheid tussen werkelijkheid en fictie, tussen video en theater 

en tussen live en opgenomen. Het verhaal van popster Nico wordt hierdoor opnieuw 

vormgegeven en door de montage herschreven. De aanspraak van waarheid die verbonden is 

met gemediatiseerde (televisie-) beelden wordt hier door re-remediatie aan de orde gesteld.  

 

Een andere manier waarop remediatie van televisie tot re-remediatie leidt, vinden we in de 

voorstelling Zuid, zuid west uit 1999. Hierin wordt de toeschouwersruimte afgeschermd van 

de spelersruimte door middel van een semi-doorschijnend projectiedoek, de live opgenomen 
                                                 
50 Idem. (131). 
51 Bleeker, M., “Innerlijke transformatie als gevolg van feitelijke gebeurtenissen”. In: C. Kattenbelt, P. de Kort 
(red.), Theater en openbaarheid. Amsterdam, 2006 (111). 
52 Idem. 
53Bleeker verwijst hierbij naar: Burns, E., Theatricality. A Study of Convention in the Theatre and in Social Life. 
London, 1972. 
54Bleeker, M., “Innerlijke transformatie als gevolg van feitelijke gebeurtenissen”. In: C. Kattenbelt, P. de Kort 
(red.)Theater en openbaarheid. Amsterdam, 2006 (119). 
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televisiebeelden worden hier direct op geprojecteerd. De toeschouwers kunnen door hun blik 

scherp te stellen, bepalen of ze naar de projectie kijken of er doorheen kijken naar de live 

versie. Hierdoor ontstaat er een optimale confrontatie met de re-remediatie en verdubbeling. 

Door vervolgens bijvoorbeeld een diner in scène te zetten, waarbij er vele close-ups worden 

gemaakt, is de confrontatie met de dramatiserende werking van het medium televisie een feit. 

Ook de voyeuristische verlangens worden door de constructie van het semi-doorzichtige doek 

opgeroepen.55 Hoe de televisie op deze verlangens inspeelt en een werkelijkheid creëert, 

wordt blootgelegd.  

 

In een latere voorstelling van Molier uit 2000, Ruigoord 11, wordt een BigBrotherhuis 

geremedieerd. Een installatie van twee etages met doorzichtige wanden wordt opgetrokken. 

De toeschouwers kunnen om dit ‘huis’ heenlopen en bepalen welk deel van het huis ze live 

willen zien. Op de achterwand worden de video-opnames vertoond die live geregistreerd 

worden door een van de cameramannen in het huis. Deze bevinden zich daar waar de voor het 

verhaal essentiële actie plaatsvindt. Het verschil tussen de live actie en de gemediatiseerde 

representatie wordt ervaarbaar gemaakt. De toeschouwer wordt door de mogelijkheid zijn 

perspectief zelf te bepalen en de mogelijkheid dit ieder moment te veranderen, in combinatie 

met het (tegelijkertijd opgevoerde) bepalende perspectief van de camera, geconfronteerd met 

de verschillen tussen de media. Vele noties die verbonden zijn met de materialiteit van 

televisie worden gedeconstrueerd, omdat er niets verborgen blijft voor de toeschouwer. Voor 

en achter de coulissen bestaat niet.  

Bovendien wordt er op de muren van het huis ook nog documentairemateriaal vertoond als 

illustratiemateriaal bij een keuze die de hoofdpersoon moet maken. Hierdoor wordt het 

getoonde ook nog op de actuele werkelijkheid en waarheid betrokken. Ook hierdoor vervaagt 

de grens tussen fictie en werkelijkheid.  

 

In het werk van Molier vindt evenals in het werk van Cassiers een directe verdubbeling en re-

remediatie plaats. Door de directe confrontatie van het publiek met deze re-remediatie worden 

verschillen direct ervaarbaar. De wisselwerking ontstaat zowel direct in de voorstelling, als in 

het hoofd van de toeschouwer. Echter in het werk van Molier is (in tegenstelling tot dat van 

Cassiers) het doel ook primair gericht op de ontmaskering/ deconstructie van de (werking 

van) media (met name televisie), en het aandeel van media in het construct van mens en 

                                                 
55 Idem. p.120 
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maatschappij. Hiertoe wordt dan ook televisie als medium nog vaker duidelijk herkenbaar 

geremedieerd door de duidelijke keuze voor de herkenbare medialiteit van televisie in 

bijvoorbeeld televisiegenres, en cameravoering.  

 

Paragraaf 1.3 Het werk van Koos Terpstra bij het NNT 

Inzet van de medialiteit en waarnemingsconventie van televisie 

Het Noord Nederlands toneel heeft eveneens als belangrijk doel een vernieuwende ervaring 

voor het publiek. Ze spelen met de vooroordelen, houding en voorgeprogrammeerde 

kijkcodes van de toeschouwer.56 Om deze waarnemingsconventies op te roepen wordt de 

medialiteit van televisie veelvuldig geremedieerd. Vervolgens wordt getracht middels 

verwarring en ontregeling toeschouwers opnieuw te activeren.57 Deze actieve houding van het 

publiek beschouwen ze als een voorwaarde om hun boodschappen over te kunnen brengen, bij 

het NNT heeft deze boodschap betrekking op de actualiteit. Ook om direct de actieve houding 

van het publiek te kunnen bewerkstelligen wordt de medialiteit van televisie geremedieerd.  

 

Karakteristieken in het werk van Koos Terpstra 

Het veroorzaken van humor speelt bij de keuze voor remediatie van televisie een belangrijke 

rol. Humor vormt een belangrijk onderdeel van de tactiek tot activering van Koos Terpstra en 

het NNT. Door humor wordt een gevoel van gezamenlijkheid bij het publiek gestimuleerd. De 

massale eenheid die is ontstaan onder andere door het massamedium televisie, die gepaard 

gaat met een verlies van individualiteit, wil het NNT bewust maken en ombuigen. Wanneer 

het gevoel van gezamenlijkheid in voorstellingen is ontstaan (vaak door remediatie van de 

materialiteit van televisies) wordt deze vervolgens bewustgemaakt en/of omvergeworpen om 

zo de individualiteit (of gebrek hieraan) bewust te maken en te laten ervaren.  

 

Voorbeelden van re-remediatie 

Een voorbeeld van televisieremediatie en theaterre-remediatie in het werk van Koos Terpstra 

vinden we in het veelvuldig inzetten van cabaretiers als Viggo Waas, Peter Heerschop, Hans 

Sibbel, Raoul Heertje en Eric van Sauers. Zij zorgen voor humor, wat een belangrijk 

onderdeel vormt van de tactiek van Koos Terpstra en het NNT. Cabaretiers kunnen direct in 

                                                 
56 Molendijk, D., “Anarchie, energie& amusement; het theater van het NNT”. In: C. Kattenbelt, P. De Kort (red.) 
Theater en Openbaarheid. Amsterdam, 2006 (195). 
57 Idem. (196-199). 
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contact (interactie) treden met het publiek om zo de nagestreefde actieve houding van het 

publiek te bereiken.  

De ingezette cabaretiers die van oorsprong theatermakers zijn, zijn allen bekend geworden bij 

het grote publiek door televisie, bijvoorbeeld door televisieprogramma’s als Kopspijkers en 

Dit was het nieuws.58 Wanneer zij opnieuw in het theater gebracht worden, vindt er dus re-

remediatie in zijn transmediale vorm plaats.59 Niet alleen de specifieke cabaretiers worden 

gere-remedieerd in de voorstellingen van het NNT, maar ook cabaret als verbeeldingsvorm 

wordt door hen gere-remedieerd. Cabaret heeft door televisie aan populariteit gewonnen en 

wordt nu ook door het NNT geïntegreerd in de karakteristieke speelstijl van het 

toneelgezelschap. 

 

Deze transmediale re-remediatie heeft ook binnen de voorstelling zeker een belangrijke rol. 

Door de cabaretiers namelijk opnieuw in het theater te brengen wordt eveneens 

herkenbaarheid opgeroepen en wordt het gevoel van gezamenlijkheid van het publiek 

gestimuleerd. Hiermee wordt de waarnemingsconventie van televisie geremedieerd. De 

voorstelling Lenny Bruce die Koos Terpstra in 2003 regisseerde bij het NNT levert een mooi 

voorbeeld van de inzet van humor en van cabaretiers in voorstellingen van Terpstra. De 

hoofdrol van Lenny Bruce wordt gedeeld door Raoul Heertje en Hans Sibbel, allebei als 

cabaretier van televisie bekend. De voorstelling begint met hele makkelijke, kort-door-de-

bocht grappen, na aarzeling of het publiek hierom moest lachen, besluiten ze gezamenlijk dat 

het grappig is. Het publiek voelt zich meteen een eenheid. In het vervolg van de voorstelling 

wordt dit gevoel door vele grappen die volgden, versterkt. Op het einde van de voorstelling is 

het Lenny Bruce/ Raoul Heertje of Hans Sibbel die in een monoloog al scheldend en tierend 

het publiek wil wijzen op hun onverschilligheid ten opzichte van wat er wordt gezegd op het 

toneel, en hun totale gebrek aan individualiteit. Het gevoel van gezamenlijkheid (en hilariteit 

bij het publiek) wordt omver geschreeuwd. De gevolgen die het massamedium televisie heeft 

op de geïnternaliseerde waarnemingsconventie van het publiek en de onverschilligheid die 

door het medium in de maatschappij is opgetreden60, wordt door een bewustmaking van de 

ervaring van (en in) het theater getracht op te heffen. 

 

                                                 
58 Koos Terpstra is niet alleen regisseur van het NNT, maar tevens eindredacteur van het televisieprogramma Dit 
was het Nieuws. 
59 Voor het onderscheid dat Kattenbelt maakt tussen transmedialiteit, intermedialiteit en multimedialiteit, zie 
hoofdstuk 1. 
60 Zie hoofdstuk 1, pagina 28. 
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Een ander voorbeeld (welke veel directer van aard is) van een re-remediatie vinden we in de 

voorstelling Othello, geregisseerd door Koos Terpstra in 2002. Bij deze remediatie van dit 

door Shakespeare geschreven en veelvuldig opgevoerde theaterstuk, wordt een bierreclame 

verwerkt. Deze wordt in scène verwerkt, om de voorstelling op het publiek te betrekken. Het 

moet het publiek actief maken om zo het bewustzijn van de actualiteit van het klassieke stuk 

zo op te roepen. Er vindt een wisselwerking plaats tussen het theaterstuk, de actualiteit van de 

televisieremediatie en de aanwezigheid van het publiek in de actualiteit van het theater. De 

combinatie van de uiting en de context (de actualiteit) van de gemediatiseerde samenleving 

geeft betekenis aan de voorstelling. 

 

De constante dreiging van een passieve houding van het publiek, het onderuitzakken wat er 

bij televisiewaarneming gebeurt, ervaart het NNT als het grootste obstakel op hun weg naar 

actualiteit. Juist de tactiek die zij hanteren om de activiteit te bereiken werkt soms juist in 

eerste instantie passiviteit en onderuitzakken in de hand. Remediatie van televisie zorgt vaak 

voor deze passiviteit. Deze opgeroepen passiviteit doorbreken valt nog niet mee, zo ervaren 

zij. Wellicht heeft dit te maken met de in hoofdstuk 1 geconstateerde hersenactiviteit van de 

toeschouwer. Het NNT onderkent ook dat hun theoretisch uitgedachte strategie tot activeren 

niet altijd heeft gewerkt in het verleden.61  

 

In het werk van Terpstra vindt re-remediatie op een andere manier plaats dan bij de 

voorafgaande makers. De re-remediatie (als verdubbeling), vindt niet altijd tegelijkertijd in de 

voorstelling plaats. Bijvoorbeeld in Lenny Bruce wordt de opgeroepen waarnemingsconventie 

pas laat in de voorstelling doorbroken. Bovendien wordt deze waarnemingsconventie niet 

expliciet als remediatie van televisie bekend gemaakt. Het is aan het publiek om de laag van 

televisie te herkennen. En hoewel er zeker aanwijzingen zijn van deze remediatie (zoals de 

bekende cabaretiers) wordt deze erkenning door de dreigende passieve houding op de proef 

gesteld. Hierdoor is de cognitieve verwerking van een televisielaag niet gegarandeerd. Toch 

kunnen de media anders ten opzichte van elkaar komen te staan, want een 

waarnemingsconventie wordt wel letterlijk ontmaskerd. Hierdoor treden de gemediatiseerde 

toeschouwer en theater wel in wisselwerking met elkaar. De mate van (re-)remediatie en 

                                                 
61Molendijk, D., “Anarchie, energie& amusement; het theater van het NNT”. In: C. Kattenbelt, P. De Kort (red.) 
Theater en Openbaarheid. Amsterdam, 2006 (192-213). 
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wisselwerking blijft echter wel volledig afhankelijk van een actieve en kritische houding ten 

aanzien van de geremedieerde inhoud en vorm in de voorstelling.  

 

Bij een letterlijke remediatie van televisie-uitingen als een televisiereclame vindt wel 

gelijktijdig een verdubbeling plaats (televisie wordt in scène gezet, en tegelijk opgevoerd) 

maar deze is niet direct gericht op deconstructie van het medium. Het primaire doel is de 

boodschap over de gemediatiseerde maatschappij en toeschouwers te laten aankomen. Het is 

eveneens aan de toeschouwer zelf om de mate van wisselwerking tussen de media te bepalen 

te laten ontstaan en te laten voortduren tijdens de voorstelling.  

 

Re-remediatie moeten we in de voorstellingen van Terpstra voornamelijk in het hoofd van de 

toeschouwer lokaliseren. Daar vindt een groot deel van de wisselwerking plaats. 

 

Paragraaf 1.4 Het werk van Sanne van Rijn en Lotte van den Berg 

Inzet van de waarnemingsconventie van televisie 

In deze paragraaf worden in tegenstelling tot de vorige paragrafen twee makers besproken, te 

weten Sanne van Rijn en Lotte van den Berg. Deze bespreek ik samen, omdat hun werk vele 

overeenkomsten vertonen in doelstellingen en stijl van re-remediëren. In het werk van beide 

makers wordt ingespeeld op de waarnemingsconventie van de toeschouwers van televisie 

(media) en de werkelijkheid. Er wordt weinig tekst gebruikt om mensen zo min mogelijk te 

sturen, en zo hun oren en ogen helemaal open te stellen. Zo wordt de specificiteit van theater 

ingezet om de toeschouwers opnieuw te laten kijken.  

 

Karakteristieken in het werk van Sanne van Rijn en Lotte van den Berg 

Het werk van beide maaksters behoort tot het postdramatische theater. Hun werk is 

tegenovergesteld aan het gesloten drama. Het kent geen verhalende structuur, figuren hebben 

geen psychologische ontwikkeling, de voorstelling is de communicatie zelf.62 Het is beeldend 

theater. Het zijn voorstellingen waar ‘toeschouwers geen betekenis uit kunnen halen, maar 

waar zij zelf betekenis aan moeten geven.’63  

                                                 
62 Wenzel, A., en Heuven, R. van, ‘Wij komen vanzelf in de grote zaal’, een interview met jonge makers voor 
TM. Te lezen op de site: www.robbertvanheuven.nl/interviews/jongeregisseurs.html (laatst geraadpleegd op 1-5-
2008) 
63 Idem. 
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De handelingen van de acteurs zijn vaak monochroom: een beperkt aantal ‘eenvoudige acties’ 

worden steeds opnieuw herhaald, of strekken zich uit over een lange tijd.64 Het doel van deze 

ontregeling van het kijkgedrag van toeschouwers, is hen opnieuw te laten kijken. Het opnieuw 

kijken is nodig omdat er in de hedendaagse maatschappij steeds minder tijd is om te luisteren 

en te zitten en in rust te kijken.65 Het is dus met name het gemediatiseerde zelf, de 

geïnternaliseerde waarnemingsconventie van media (en de wereld), waarop de makers zijn 

gericht. 

 

Voorbeelden van re-remediatie  

Een voorbeeld van het nieuwe kijken is de voorstelling Braakland die Lotte van den Berg 

maakte in 2004.66 De voorstelling speelt zich af op een groot stuk braakliggend land. De 

toeschouwers zitten onder een afdakje onder een dekentje tegen de kou. De acties spelen zich 

af op grote afstand, het duurde vaak lang voordat figuren elkaar bereiken waarna de 

ontmoetingen kunnen plaatsvinden. De ruimtelijkheid van tijd wordt zo ervaarbaar gemaakt. 

Alle conventies van dramatische verbeelding en van omgang met elektronische media, die bij 

de toeschouwers zo geïntegreerd zijn, worden in geen enkel opzicht bevestigd. Toeschouwers 

gaan opnieuw kijken.  

De acties zijn stuk voor stuk lugubere, heftige intermenselijke acties. De afstand die wij 

innemen ten aanzien van door televisie gerepresenteerde gebeurtenissen in de wereld, wordt 

zo letterlijk vertaald in afstand tot gebeurtenissen in de uiting. Het cynisme en de 

onverschilligheid van de mens, die is ontstaan in de gemediatiseerde maatschappij wordt 

ervaarbaar gemaakt. 

 

Een ander voorbeeld van re-remediatie vinden we in de voorstelling van Sanne van Rijn, 

genaamd Vormsnoei. Het publiek staat met 3 Japanse danseressen in een witte ruimte. 

Hierbinnen wordt gespeeld met de aloude traditie van het snoeien van boompjes in vormen. 

De klassieke kijkhouding wordt door de witte doos en de verhouding tussen danseressen en 

toeschouwers doorbroken. Door het publiek is de voorstelling iedere avond anders. Sanne van 

Rijn zegt in een interview hierover: “…We wilden vermijden dat het iets zou worden als 

televisiekijken - iets dat gewoon doorloopt buiten het publiek om. Het draait echt om de 

                                                 
64 www.ntgent.be (laatst geraadpleegd op 1-5-2008) 
65 Wenzel, A., en Heuven, R. van, ‘Wij komen vanzelf in de grote zaal’, een interview met jonge makers voor 
Tm. Te lezen op de site: www.robbertvanheuven.nl/interviews/jongeregisseurs.html (laatst geraadpleegd op 1-6-
2008) 
 
66 Deze voorstelling wordt besproken in de inleiding, pagina 7. 
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spelers en het publiek, een soort gedeelde verantwoordelijkheid voor het slagen van de 

avond.”67  Er wordt dus getracht de geïntegreerde waarnemingsconventie in wisselwerking te 

laten treden met het ervarende in de voorstelling.  

In de voorstelling wordt ingespeeld op het door televisie en film gecreëerde stereotype beeld 

van een Japanner, deze wordt opgeroepen en vervolgens getransformeerd. Verder worden de 

mediatiseerde maatschappij en toeschouwer geremedieerd door het constante streven van de 

mens te boetseren, te modelleren, te snoeien naar een steeds perfectere vorm, als een 

symbolische weerspiegeling in boompjes te verbeelden in de uiting. 

De waarnemingsconventie van televisie, en de waarnemingsconventie van de wereld, maar 

ook de gevolgen van de media op de mens en zijn beeld van de wereld worden geremedieerd 

en getransformeerd. 

 

Televisie wordt in het werk van Van Rijn dus met name middels de waarnemingsconventie 

geremedieerd. De waarnemingsconventie is niet iets concreets van een medium wat 

geremedieerd wordt en te zien is in het werk, het is veeleer een instelling van de toeschouwer 

die wordt getransformeerd. Een instelling van benadering van media die erg overeenkomt met 

de instelling van benadering van de wereld. Toeschouwer en media lopen hierdoor te sterk in 

elkaar over om dit onderscheid tussen media en mens nog duidelijk te kunnen maken. Er vindt 

in ieder geval een vernieuwende ervaring plaats, waarbij andere regels gaan gelden dan de 

geïnternaliseerde waarnemingswetten.  

De media theater en televisie worden in de voorstelling niet zozeer gedeconstrueerd, dan wel 

gereconstrueerd door de ervaring van het verschil met eerdere ervaringen van kijken. De 

ervaring van wisselwerking vindt dus in het hoofd van de toeschouwers plaats. Re-remediatie 

moet dan ook hier gelokaliseerd worden. De wisselwerking is wellicht niet direct cognitief 

van aard, maar kan ook direct via de ervaring emotioneel van aard zijn. De media komen via 

de ervaring anders ten opzichte van elkaar te staan.  

 

Paragraaf 1.5 Re-, en re-remediatie bij de verschillende vormen van remediatie 

                                                 

67 Aerts, Jef  “ ‘Ik voel me meer dan een beeldend kunstenaar dan een theatermaker’, een gesprek met Sanne van 
Rijn”. In: De Tijd, 3 mei 2004. 
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De verschillende bovengenoemde remediaties werken daar waar het gaat om geremedieerde 

niet allemaal het zelfde. De overeenkomst tussen de besproken re-remediaties is dat ze 

allemaal een de- en/of reconstructie van media teweeg brengen. Toch moet de toeschouwer 

voor bepaalde re-remediaties zelf meer stappen zetten om tot een ervaring van verschillen 

tussen de media te komen dan andere re-remediaties. Bijvoorbeeld in het werk van Terpstra. 

Op het bewustzijn van televisieremediatie en van de aanwezigheid in het theater wordt niet 

direct de aandacht gevestigd. Hoewel het is er is, is het aan de toeschouwer om een 

wisselwerking tussen de media te laten ontstaan. De ervaring van de re-remediatie vergt 

hierdoor veel meer inspanning en een extra actieve houding van het publiek in vergelijking 

met het werk van Molier. Hierin kijk je meestal letterlijk tegen de verdubbeling ín de 

voorstelling aan, bijvoorbeeld bij de opvoering achter de projectie ervan. Re-remediatie vindt 

direct op toneel plaats en wordt voortgezet in de hoofden van de toeschouwers. Bij het werk 

van Van Rijn en Van den Berg worden de media helemaal niet bewust gemaakt, en is het 

volledig aan de toeschouwer om in zijn hoofd de re-remediatie te laten ontstaan. Deze re-

remediatie is wellicht ook niet direct cognitief van aard. Via enkel de vernieuwende ervaring 

(algemene ervaring van verschil) kan een reconstructie/ her-sensibilisering van media 

plaatsvinden. 

 

Ook is opvallend dat de stappen van re-remediatie zoals besproken in hoofdstuk 1 (1a-2-1b) 

niet altijd precies te duiden zijn. Er vindt veeleer een wisselwerking plaats tussen de media 

over en weer. Zo moet de toeschouwer schakelen tussen theater, televisiemediatie, 

televisiebeelden en de ervaring van de opvoering in het theater. Bovendien gaan alle andere 

(niet geremedieerde) aspecten van een medium in het hoofd van de toeschouwer ook een rol 

spelen. De toeschouwer bevindt zich in een tussenruimte tussen de media. Deze tussenruimte 

zou je als intermedialiteit kunnen benoemen. 
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DEEL ll De relatie tussen re-remediatie, de toeschouwer en de gemediatiseerde 

maatschappij 

 

Paragraaf 2 Re-remediatie van theater in de gemediatiseerde samenleving 

 

Paragraaf 2.1 De toeschouwers van niet op transparantie gerichte re-remediaties 

 

De ervaring van het verschil 

In de vorige paragraaf blijkt dat de toeschouwers’ervaring centraal staat in de voorstellingen 

van de besproken makers. Een terugkerende term daarbij was de ervaring van ‘het verschil’. 

Het verschil welke ervaarbaar wordt gemaakt door het te ervaren verschil bij de remediatie 

van televisie en de re-remediatie van theater.  

Bij Cassiers handelt het verschil over herinnering en ervaring, over binnenwereld en 

buitenwereld, welke middels de ervaring van het verschil in specificiteit van gemediatiseerde 

media en theater ervaarbaar wordt gemaakt.  

Bij Molier is het het verschil tussen voor de schermen en achter de schermen, tussen realiteit 

en fictie die ervaarbaar worden gemaakt door de re-remediatie. De media en de werkelijkheid 

als constructen worden door de directe ervaring in theater blootgelegd.  

Bij Terpstra is het verschil tussen waarnemingsconventies, tussen houdingen van het publiek 

die ervaarbaar worden gemaakt, om zo middels ontregeling en verwarring statements over de 

actualiteit ervaarbaar te maken.  

Bij Van Rijn en Van den Berg heeft het verschil met name betrekking op 

waarnemingsconventies van toeschouwers (met betrekking tot media en de wereld). Dit 

kijkgedrag wordt ontregeld. 

Hoewel de doelstellingen van de makers anders zijn hebben de doelen allen betrekking op de 

actualiteit, op de werkelijkheid en de beleving ervan. Om hun doelstellingen ervaarbaar te 

maken zijn alle makers erop gericht op de ervaring van ‘het verschil’, welke zij middels de 

remediatie van televisie en de re-remediatie van theater willen bereiken. 

 

Het is deze ‘ervaring van het verschil’ die herhaaldelijk terug komt bij de bespreking van 

intermedialiteit binnen verschillende discoursen.  

Zo beschrijft Chiel Kattenbelt in zijn artikel “Intermediality in theatre and performance: 

Definitions, Perceptions and Medial Relationships” drie verschillende relaties tussen media, te 

weten multi-, trans- en intermedialiteit. Waarbij intermedialiteit handelt over een 
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wisselwerking tussen media, waarbij het draait om de ervaring van verscheidenheid en 

discrepantie.68 

Ook de in het Frans filosofisch poststructuralistische denken ligt de nadruk bij intermedialiteit 

op de ervaring van het verschil tussen media in plaats van een dialoog tussen media. Daar gaat 

het om het ervaarbaar maken van het ongrijpbare, in bijvoorbeeld Avant-Gardekunst. Dit 

resulteert in het hersensibiliseren, welke niet per definitie via een cognitieve weg hoeft plaats 

te vinden maar ook direct emotioneel van aard kan zijn.69 Het werk van Sanne van Rijn,  

waarbij de ervaring van het verschil ook voor een deel emotioneel van aard is en her-

sensibilisering tot gevolg heeft, valt dus onder deze term.  

We moeten dan ook constateren dat de in dit hoofdstuk besproken vorm van re-remediatie 

wellicht een onderdeel van intermedialiteit is. 

 

De vormen van re-remediatie die in dit hoofdstuk aan de orde zijn gesteld zijn immers niet 

(zoals gesloten drama uit hoofdstuk 2) transmediaal van aard. Het is veeleer een gegeven in 

de voorstelling (in de hoofden van de toeschouwer). Bovendien constateerde ik al eerder dat 

het veeleer een wisselwerking tussen media betreft waarbij de stappen van re-remediatie vaak 

niet meer te onderscheiden zijn. Het is meer een staat van ‘tussen zijn’. Nu de, bij de 

voorstellingen naar voren tredende, ervaring van het verschil ook nog overeenkomt met het 

verschil dat in de verschillende cultuurdiscoursen als kenmerk van intermedialiteit wordt 

genoemd, kan niet anders geconcludeerd worden dan dat deze vorm van re-remediatie 

onderdeel is van intermedialiteit. 

 

Om de term intermedialiteit, zoals deze verwoord is binnen de ’Theatre and Intermediality 

Research Working Group’ terug te halen:  

 

“… the intermedial is a space where the boundaries soften-and we are in-between and within a mixing of spaces, 

media and realities. Thus, intermediality becomes a process of transformation of thoughts and processes where 

something different is formed through performance. In our concept of intermediality, we draw on the history of 

ideas to locate intermediality as a re-perception of the whole, which is re-constructed through performance”.70 

 

                                                 
68 Kattenbelt, C., “Intermediality in theatre and performance: Definitions, Perceptions and medial relationships”. 
In: Cultura, Lenguaje yRepresentacíon/ Culture, Language and Representation; Cultural Studies Journal of 
Universitat Jaume I, Vol.6 May 2008 (25-26). 
69 Oosterling, H., "Sens(a)ble Intermediality and Interesse. Towards on Ontology of the In-Between". In: 
Intermédialités, no. 1, printemps 2003/Spring 2003, CRI, Montreal (29-46).  
70  Chapple, F. en Kattenbelt C., “Key Issues in Intermediality in theatre and performance”. In: Freda Chapple en 
Chiel Kattenbelt (red.), Intermediality in Theatre and Performance. Amsterdam en New York, 2006 (13). 
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Re-remediatie zou dan met name daar gelokaliseerd moeten worden waar media met elkaar in 

wisselwerking treden. Echter uit het voorbeeld van de re-remediatie bij Van Rijn en Van den 

Berg zagen we dat het onderscheid tussen media en werkelijkheden (in dit geval met 

betrekking tot waarneming van de werkelijkheid) in de praktijk moeilijk te maken is. Het 

onderscheiden van intermediale re-remediatie kan dan ook beter achterwege gelaten worden. 

We kunnen ons beter richten op, zoals verwoord in de bovengenoemde definitie, het geheel 

wat gereconstrueerd wordt. 

 

Paragraaf 2.2 Re-remediatie in de gemediatiseerde maatschappij 

De aanwezigheid van het zelf  

In hoofdstuk 1 werden drie vormen van aanwezigheid van het zelf in theatervoorstellingen 

onderscheiden. Van de uitgebreid in hoofdstuk 2 behandelde vorm van het zelf die samenvalt 

met het personage op toneel is op geen enkel moment in de hier besproken uitingen aan de 

orde. De constructie van dit zelf zoals deze door televisie wordt nagestreefd, wordt juist 

ontmaskerd in bijvoorbeeld de eerder besproken voorstelling Zuid, zuidwest van Molier. 

Hierdoor wordt in de verbeelding van soap, de dramatiserende werking van de camera en de 

beleving van de toeschouwer die meegezogen wordt in de beleving van het personage, 

blootgelegd. Dit gebeurt door het confronteren met de directe verdubbeling van theater door 

de projectie van de verbeelding van de live handeling op het doorzichtige doek, geplaatst voor 

die live handeling.  

In deze re-remediatie wordt de toeschouwer eveneens geconfronteerd met het deel van 

zichzelf dat wordt bepaald door het in contact treden met media. Dit hypermediale zelf wordt 

met name bij Molier en Cassiers vaak ingezet om doelen te bereiken. Bij Molier is dit doel 

bovendien het blootleggen van dit in contact treden met media. Maar ook de gevolgen van dit 

contact voor het derde zelf staan centraal. 

Uiteindelijk zijn alle bovengenoemde makers gericht op dit derde zelf: het spirituele, actieve, 

denkende zelf. De toeschouwersbeleving en ervaring van zijn eigen persoonlijke zelf is 

cruciaal in de voorstellingen. Cassiers wil de werking hiervan tonen middels het hypermediale 

zelf. Molier wil de constructie van dit zelf zichtbaar maken. Terpstra wil dit zelf weer 

activeren. Van Rijn en Van den Berg willen de toeschouwers direct in contact te laten treden 

met dit zelf, door de ervaring van de performance.  

 

De gemediatiseerde maatschappij 
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Alle makers verhouden zich zeer bewust tot de actualiteit, tot de gemediatiseerde 

maatschappij en de gemediatiseerde toeschouwers. Allen trachten ze vernieuwende inzichten 

ten aanzien hiervan te bieden. Hiertoe zetten zij re-remediatie op uiteenlopende manieren in.  

Sommige intermediale re-remediaties zijn met name gericht op een deconstructie van de 

media. Hierbij wordt televisie vaak letterlijk geremedieerd. Andere re-remediaties zijn met 

name gericht op reconstructie van media en de werkelijkheid.  

Omdat media en de werkelijkheid in elkaar overlopen, is de wisselwerking tussen media die 

optreedt bij re-remediatie ook een wisselwerking tussen media en de werkelijkheid. Een 

bewustzijn van de toeschouwer van de remediatie van televisie helpt om de relatie 

(verwevenheid) tussen televisie en de werkelijkheid bloot te leggen. De rol van televisie in de 

constructie van ons beeld van de wereld, ons beeld van onszelf en ons actieve zelf, (en dus de 

relatie tussen media en de gemediatiseerde maatschappij) kan worden blootgelegd. En 

wellicht kan er een structureel andere benadering (kritische houding) ten aanzien van beide 

media (theater en televisie) en de werkelijkheid ontstaan. 

Ook wanneer televisie niet bewust wordt geremedieerd kunnen door de ervaringen (van de 

remediatie) in de intermediale ruimte de media worden gereconstrueerd, of er kan een her-

sensibilisering ten aanzien van de media en de werkelijkheid ontstaan.  
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Paragraaf 3 conclusie en discussie 

 

Voorstellingen die de de- en reconstructie van media tot doel en tot gevolg hebben, zetten de 

toeschouwerservaring centraal. Re-remediatie ontstaat door de voorstelling, en kan met name 

in de hoofden van de toeschouwers worden gelokaliseerd, daar vindt de uitwerking plaats. 

Deze ervaring van re-remediatie is een wisselwerking tussen de media, waardoor de in 

hoofdstuk 1 besproken stappen van re-remediatie niet meer aan te wijzen zijn. De 

toeschouwers ervaren de wisselwerking, en zitten veeleer in een tussenruimte tussen media, 

waarbinnen zij het ‘betekenisvolle verschil’ ervaren wordt. Dit verschil resoneert met het in 

de literatuur veelbesproken verschil dat ervaren wordt bij intermedialiteit. 

Gesteld kan worden dat re-remediatie in deze voorstellingen het deel is van intermedialiteit 

dat betrekking heeft op media. Omdat echter media en de werkelijkheid sterk in elkaar 

overlopen, is re-remediatie niet helder als onderdeel binnen intermedialiteit te onderscheiden. 

 

De media en de werkelijkheid lopen dermate in elkaar over, dat een wisselwerking tussen 

media in de hoofden van de toeschouwers automatisch ook een wisselwerking tussen media 

en de werkelijkheid teweeg brengt.  

Het bewustzijn van televisie als extra betekenisgevende laag kan de relatie tussen televisie en 

de werkelijkheid nog verder expliciet blootleggen (deconstrueren). Dit kan een structureel 

andere houding van de toeschouwer ten opzichte van televisie, theater en de werkelijkheid 

veroorzaken.  

Wanneer televisie niet bewust als remediatie wordt herkend, kan door de ervaring in de 

intermediale ruimte zeker wel een reconstructie of her-sensibilisering ten aanzien van beide 

media en de werkelijkheid ontstaan.  
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Conclusie en discussie 

 

Het onderzoek 

In deze scriptie ben ik op zoek gegaan naar een verhouding tussen theater en de 

gemediatiseerde maatschappij via de ervaring van de toeschouwer vanuit een specifieke 

relatie tussen theater en televisie, te weten re-remediatie.  

Deze scriptie is tot stand gekomen vanuit een aantal persoonlijke observaties met betrekking 

tot theaterre-remediatie en de verhouding ervan tot de gemediatiseerde maatschappij. Mijn 

eigen observaties en constateringen vormen het uitgangspunt van dit onderzoek en zijn  

bepalend voor de lijn van overdenkingen in mijn betoog. Middels de observaties heb ik 

getracht een bespiegeling te maken van de realtie tussen re-remediatie en de gemediatiseerde 

maatschappij, en wetmatigheden hierin te duiden. De conclusies die ik verbind aan deze 

observaties, verdienen dan ook verder onderzoek.  

 

Conclusies 

Omdat theater gekenmerkt wordt door performativiteit en een intermediale ruimte, is het bij 

uitstek een medium dat de gemediatiseerde maatschappij en de gemediatiseerde toeschouwer 

zichtbaar kan maken en kan reconstrueren. Een manier waarop dit kan plaatsvinden, is door 

theater re-remediatie. 

Theater re-remediatie verschijnt op twee manieren, te weten als een transmediaal gegeven en 

als intermediaal gegeven. Re-remediatie als transmediaal gegeven komt overeen met de 

theorie van remediatie van Bolter en Grusin. Theater is in het verleden gerepresenteerd/ 

overgenomen door het nieuwe medium televisie. Het oude medium theater heeft op haar beurt 

televisie weer geremedieerd. Het handelt hierbij om eenrichtingverkeer van overname. Bij de 

hedendaagse transmediale re-remediatie van het gesloten drama constateerden we dat in het 

hedendaagse medialandschap de kwaliteit van theater niet ligt in het brengen van 

transparantie in medialiteit (zoals oorspronkelijk beoogd met gesloten drama), maar in de 

transparantie van de materialiteit van theater. Hierdoor kan theater de gemediatiseerde 

werkelijkheid en maatschappij ervaarbaar maken. 

Bij theaterre-remediatie als intermediaal gegeven, handelt het over tweerichtingsverkeer, een 

wisselwerking tussen de media. De stappen van re-remediatie zijn niet meer te onderscheiden 

in de wisselwerking die ontstaat. De wisselwerking wordt opgeroepen door een uiting, 

waardoor bij de toeschouwer een ervaring van het verschil ontstaat. Re-remediatie kunnen we 

dan ook met name lokaliseren in de hoofden van de toeschouwers.  
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In de hoofden van de toeschouwers kunnen ook andere aspecten (dan het geremedieerde 

aspect) van de media en eerdere ervaringen met de media een rol gaan spelen in de 

wisselwerking. Omdat media de werkelijkheid niet alleen maar representeren, maar ook 

constitueren, waarna dit de werkelijkheid, de gemediatiseerde maatschappij en het 

gemediatiseerde zelf bepaalt, is de re-remediatie niet meer te onderscheiden van de 

wisselwerking van werkelijkheden. We kunnen ons dan ook voor de bespreking van bepaalde 

wisselwerkingen in theater beter beperken tot het gebruik van de term intermedialiteit. 

En het is met name deze verwevenheid van media in de mens en de maatschappij, waar een 

belangrijke relatie tussen re-remediatie en de gemediatiseerde toeschouwer en maatschappij 

ligt. Door de ervaring van intermedialiteit kunnen de media en de werkelijkheid 

transformeren. 

Het bewustzijn van televisie als extra betekenis gevende laag kan alleen de constructie van de 

gemediatiseerde maatschappij en het gemediatiseerde zelf zichtbaar maken en deconstrueren, 

waardoor er wellicht structureel een meer kritische houding ten opzichte van beide media en 

de werkelijkheid ontstaat. 

 

Vanuit deze conclusie kunnen we met terugwerkende kracht ook de werking van re-

remediatie van het gesloten drama door theatermakers binnen het nieuw-engagement, 

benoemen onder de term intermedialiteit. De wisselwerking tussen de media en de 

gemediatiseerde werkelijkheid die in deze voorstellingen ontstaat, kan hiermee nu geplaatst 

worden binnen dit discours.  

 

Vervolg onderzoek 

De mogelijke invloed op de gemediatiseerde toeschouwers die ik toedicht aan theater kan 

bediscussieerd worden. De vooronderstellingen die ik doe over dat wat er gaande is in de 

hoofden van de toeschouwers (de wisselwerking) heb ik alleen vanuit eigen observatie en 

vanuit theatertheorie vastgesteld. Verder onderzoek, in de vorm van publieks onderzoek, naar 

wat er precies in de intermediale ruimte gebeurt, is dan ook wenselijk. Tot die tijd blijven 

mijn bevindingen van hypothetische status. 

 

In dit onderzoek is bovendien niet veel aandacht besteed aan de mate van re-remediatie (in 

navolging van de verschillende vormen die Bolter en Grusin onderscheiden), of (vertaald in 

termen van intermedialiteit) van de mate van wisselwerking in de hoofden van de 

toeschouwers. Naar de mate re-remediatie of intermedialiteit zou daarom ook meer onderzoek 
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kunnen plaatsvinden. Een hypothese zou kunnen zijn, dat de mate van ervaren van verschil de 

mate van transformatie bepaalt; of de mate van wisselwerking, de mate van transformatie 

bepaalt. Ook voor de beantwoording van deze hypotheses is publieksonderzoek wenselijk. 

 

Ook zou onderzocht moeten worden wat de mogelijke impact van ervaring van 

intermedialiteit (in performance) in de gemediatiseerde maatschappij zou kunnen zijn.  

Met andere woorden wat is de status van intermedialiteit in theatervoorstellingen in de 

gemediatiseerde maatschappij?  

En is het voldoende als enkel culturele elite de hernieuwde ervaring van de media en de 

werkelijkheid (die tot de- en reconstructie leidt) ervaart, om zo een structurele impact teweeg 

te brengen in de maatschappij? Of is een groot kwantitatief bereik van belang?  

 

In ieder geval biedt theater een mogelijkheid tot de hernieuwd ervaren van de werkelijkheid. 

Theater heeft mij en met mij vele anderen, al vele van deze bijzondere ervaringen geboden. 

En zolang media onze samenleving bepalen, zullen deze ervaringen alleen maar aan kracht 

winnen!  
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