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Abstract 

Stut Theater is een van de meest vooraanstaande community-theatergezelschappen in Nederland. 

Het gezelschap is zich aan het bezinnen op de toekomst en is op zoek naar nieuwe artistieke 

mogelijkheden. De Commissie Cultuurnota 2013-2016 adviseerde Stut om te werken aan de 

verhoging van de artistieke kwaliteit van zijn voorstellingen. Onduidelijk is op welke criteria de 

commissie dit advies baseert. Ook lijkt de commissie zich onvoldoende bewust van het feit dat Stut 

zich bezighoudt met een specifieke manier van theater maken, namelijk community theater. Deze 

scriptie probeert daarom een antwoord te geven op de vraag wat internationaal erkende artistieke 

kwaliteitscriteria voor community theater zijn die recht doen aan het toekomstige werk van Stut en 

waarmee ook een toekomstige kunstsubsidie-commissie uit de voeten kan. Vervolgens wordt er 

ingegaan op de vraag hoe Stut zich op artistiek vlak kan ontwikkelen.    

 Community theater is een specifieke manier van theater maken waarin een professionele 

theatermaker samenwerkt met een specifieke gemeenschap, om zo tot een artistiek product te komen 

dat gebaseerd is op de persoonlijke verhalen, gemeenschappelijke doelen en maatschappelijke 

kenmerken van de desbetreffende gemeenschap. In het community theater staan de onderlinge 

relaties, de communicatie en de persoonlijkheden van de deelnemers centraal, waarmee het andere 

uitgangspunten dan het reguliere theater hanteert. De formalistische, op esthetisch genot gebaseerde, 

methode die conventionele critici toepassen bij het beoordelen van theatervoorstellingen is hier dan 

ook niet op zijn plaats. Aan de theorie over community arts zijn zeven kwaliteitscriteria te ontlenen die 

wel op het community theater van toepassing zijn, namelijk: (1) de gemeenschap als inspiratiebron, 

(2) de gemeenschap als beoogd publiek, (3) de niet-autonome houding van de theatermaker, (4) de 

wederkerige relatie tussen theatermaker en gemeenschap, (5) een kwalitatief hoogwaardig proces, (6) 

waardigheid en (7) de mate van subversiviteit in de esthetische ervaring.  

  De analyses van drie community-theatervoorstellingen leveren aanbevelingen op voor de 

artistieke ontwikkeling van Stut. De voorstelling Niet zonder ons laat zien dat Stut kan werken aan het 

criterium waardigheid door het zelfbewustzijn van de spelers te verhogen. Analyse van de voorstelling 

En het droomt maakt duidelijk dat Stut meer subversiviteit in zijn voorstellingen kan aanbrengen 

zonder daarmee het publiek buiten te sluiten. De derde voorstelling, de Wijksafari, bevat leerpunten 

voor het werken met professionals en ervaren amateurs, wat de waardigheid van spelers kan 

verhogen. Daarnaast maakt de Wijksafari duidelijk dat Stut een meer gefaseerde structuur toe kan 

passen tijdens het artistieke proces, waardoor ruimte ontstaat om meer onafhankelijke keuzes te 

maken in het belang van Stuts artistieke kwaliteit.  
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Voorwoord 

Overvecht, een typisch naoorlogse hoogbouwwijk in Utrecht, voelde kil, koud en onpersoonlijk. Tot ik 

in 2011 de Stefanus, de thuisbasis van Stut, binnen kwam lopen en ontzettend warm onthaald werd. Ik 

ben niet meer weggegaan.  

Ik ben van de mensen, de buurt en de wijk gaan houden. Ik wilde daarom niets liever dan in mijn 

Masterscriptie een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Stut, in ingewikkelde culturele tijden als 

deze. Een goed idee. Dacht ik tot zover.  

Want als je hart daar ligt waar je kritisch over moet zijn, brengt dat nog al eens wat discussies met 

zich mee. In mijn hoofd zijn er uitvoerige gesprekken geweest tussen het deel in mij dat academisch 

onderbouwd wil zijn, en het deel dat zich een Stutter voelt. Tussen de internationale theorie en de 

praktijk die zich vaak in zoveel meer verschillende gedaantes voordoet. Tussen de betweter en de 

realist. Tussen de student en de collega. Juist deze discussies maakte dat ik het werk van Stut nog 

meer ben gaan waarderen dan dat ik al deed. Ik heb gezien hoe Stut zijn basis, de mensen uit de 

wijken, voorop blijft stellen, ondanks de moeilijke tijd in de culturele sector en de steeds hogere eisen 

van subsidieverstrekkers.  

Stut gaat een nieuwe fase in, en ik ook. Ik hoop dat deze scriptie een aandeel mag leveren aan die 

nieuwe periode. Maar afscheid neem je niet zonder een aantal mensen te bedanken:  

 

Dankjewel, 

Lieve Joost: voor je eindeloze geduld en vertrouwen in mijn kunnen. 

Lieve familie: voor het luisteren. 

Stut collega’s, met in het bijzonder Donna, Jochem en Kyra: voor al jullie input. 

Harry, Marijke en Wisse: voor jullie waardevolle adviezen. 

Eugène: voor je geduld, expertise en vertrouwen. 
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Ver voorbij het pad van goed en fout, meningen en oordelen, bevindt zich een open 

plek: daar ontmoet ik je graag. 

(Rumi). 
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Introductie 

0.1. Plannen voor vernieuwingen  
Al meer dan 35 jaar maakt Stut Theater voorstellingen met, voor en door de buurtbewoners van wijken 

in Utrecht. Stut Theater maakt onzichtbare verhalen zichtbaar door persoonlijke verhalen om te zetten 

in theatervoorstellingen. Op dit gebied van theater maken, community theater, bezit Stut Theater een 

vooraanstaande positie in Nederland dankzij jarenlange ervaring en expertise. In het voorjaar van 

2012 ontving Stut Theater (hierna: Stut) het subsidieadvies van de Commissie Cultuurnota 2013-

2016. Een spannend moment, gezien de extreme bezuinigingen in de cultuursector. Stut ontving een 

positief advies en werd als subsidiabel beoordeeld, maar de commissie had ook een punt van zorg. 

Naar haar oordeel stelt Stut zich namelijk te snel tevreden met het artistieke resultaat van de 

voorstellingen met de wijkbewoners. De commissie suggereert dan ook om met de drie regisseurs die 

vast in dienst zijn te proberen de kwaliteit van de voorstellingen te verhogen (Gemeente Utrecht 

2012a, 151). Deze aanbeveling kwam niet onverwacht. Stut is zich ervan bewust dat het na een 

ingrijpende periode van verandering waarin de oorspronkelijke oprichters van het podium verdwenen, 

organisatorisch en artistiek nog sterk in ontwikkeling is en besteedt daar in zijn kunstenplan (Stut 

Theater 2012, 8) aandacht aan. Voorheen speelde tekst in de voorstellingen van Stut een dominante 

rol. De afgelopen drie jaar is dit veranderd en experimenteert Stut met andere minder tekstgerichte 

theaterstijlen en kunstdisciplines. Het teksttheater is gebleven, maar het jaarverslag meldt dat Stut nu 

ook mogelijkheden onderzoekt binnen muziektheater, locatietheater, installatiekunst en korale vormen 

(ibid.): ”Door kritisch te blijven kijken naar de methodes die Stut gebruikt en open te staan voor andere 

presentatievormen zoals zang, dans en interdisciplinaire vormen van theater wil Stut zijn oude publiek 

behouden en een nieuw publiek bereiken” (ibid.). Stuts huisdramaturg, Jochem Naafs, geeft daarnaast 

aan binnen die nieuwe vormen op zoek te willen gaan naar meer subversiviteit (2013). Stut is dus 

kritisch over zijn eigen werk en is bezig zich experimenteel te ontwikkelen.  

0.2. Van teksttheater naar het onderzoeken van nieuwe vormen  
In Community theatre methodiek (2006) beschrijft een van de oprichters van Stut, Jos Bours, de 

standaardmethode die Stut decennialang gebruikte om verhalen te verzamelen en hier theater van te 

maken met de mensen van wie ze afkomstig waren. Hoewel hij wel enkele vormen noemt, gaat Bours 

niet op een dramaturgische wijze in op de artistieke kenmerken van Stut. Er is ook nooit onderzocht 

hoe Stut zijn theateridioom zou kunnen uitbreiden door met nieuwe vormen te experimenteren. 

Sterker nog, Bours zet zich in een eerder werk, Een onuitputtelijke bron (2005), juist af tegen 

experimentele vormen van theater met wijkbewoners met weinig, poëtisch of absurdistisch 

tekstgebruik (ibid., 8,9). Voor Bours is de eigen taal van de spelers juist altijd een belangrijk 

uitgangspunt in zijn werk geweest. Het was volgens hem een fundamenteel handvat voor de spelers 

om zichzelf te kunnen uiten.  

In 2010 onderging de organisatie van Stut een grote verandering. Begin 2011 stond er een nieuwe 

leiding aan het roer. Het nieuwe artistieke team, onder leiding van Donna Risa, besloot toen naast 



 10 

tekstgericht theater ook andere vormen te gaan onderzoeken. Anders dan in het oude beleid vindt 

Risa het wel van wezenlijk belang dat theatermakers vrij zijn in hun werkwijze. Ze werkt dit nieuwe 

beleid dramaturgisch echter niet nader uit. Enkel in het kunstenplan (Stut Theater 2012) wordt 

oppervlakkig verwezen naar voornemens van Stut om zich verder te ontwikkelen. Het plan reikt enkele 

ideeën aan voor voorstellingen waarin met nieuwe vormen geëxperimenteerd kan worden, maar biedt 

geen concrete handvatten voor de uitvoering. Uit een gesprek met Donna Risa bleek dat nader 

onderzoek naar de artistieke mogelijkheden voor Stut waardevol zou zijn. In dat onderzoek, waarvan 

de resultaten deels in deze scriptie zijn verwerkt, zou ingegaan moeten worden op de vraag welke 

artistieke uitgangspunten van andere theatergroepen Stut kan toepassen zonder daarbij zijn eigen 

identiteit te verliezen. Daarbij was het tevens van belang om te achterhalen welk beeld de 

cultuurcommissie Utrecht bij het begrip “artistieke kwaliteit” heeft, want wanneer is een 

theatervoorstelling kwalitatief hoogwaardig? Hoe bepaalt de commissie dit?  

0.3. De Commissie Cultuurnota 2013-2016 en haar criteria 
De Commissie Cultuurnota 2013-2016 beoordeelde begin 2012 de subsidieaanvragen van diverse 

culturele instanties in Utrecht.1 Zoals eerder gezegd was het oordeel over Stut positief, maar had men 

ook bezwaren. In een korte toelichting toont de commissie zich met name content over de vernieuwde 

koers die Stut, na jarenlang te hebben vastgehouden aan 'vormingstheater', wil gaan varen. Men was 

echter, ook bij recentere producties, nog niet tevreden over het artistieke resultaat van de 

voorstellingen met wijkbewoners (Gemeente Utrecht 2012a, 151).  

De criteria waarop de commissie haar advies baseerde staan beschreven in ‘Inrichtingseisen 

subsidieaanvraag cultuurnotaperiode 2013-2016 gemeente Utrecht’ (2012b). Een aantal zaken vallen 

daarin op. Ten eerste is het opmerkelijk dat de artistieke kwaliteit enkel is samengevat in een aantal 

abstracte kernbegrippen, te weten: vakmanschap, zeggingskracht, oorspronkelijkheid en originaliteit 

(ibid., 5). De commissie verzuimt echter om te onderbouwen wanneer er sprake is van vakmanschap 

en wanneer iets zeggingskracht bezit, oorspronkelijk is of origineel.  

Ook in het specifieke oordeel over Stut zijn sommige punten uit het advies discutabel. De commissie 

schrijft dat Stut jarenlang heeft vastgehouden aan vormingstheater, maar deze stelling verdient een 

flinke nuancering. Hoewel Stut altijd maatschappelijke en sociale problemen aan het licht heeft willen 

brengen en hierbij ook progressieve maatschappelijke doelen nastreefde (Bours & Hautvast 2006, 4), 

was het nooit de doelstelling om 'vormend' of belerend te zijn. De ogenschijnlijke overeenkomsten met 

vormingstheater zijn vooral ontstaan doordat Stut in de beginjaren arbeiderstoneel met een 

emancipatorisch doel maakte. In tegenstelling tot het vormingstheater liet Stut de arbeiders echter zelf 

op het toneel spelen en gingen de voorstellingen niet alleen over (exterieure) moeilijkheden in een 

arbeiderscultuur maar ook over innerlijke conflicten en gevoelens (De Graaf 1994, 87).  

 

Zo kunnen meer zaken uit het advies ter discussie worden gesteld. De commissie maakt bijvoorbeeld 

                                                
1De kerncommissie bestond uit vijf leden, afkomstig uit verschillende expertisegebieden. Tezamen konden zij zo de gehele 

Utrechtse infrastructuur in ogenschouw nemen (Gemeente Utrecht 2012c, 1). De aanvragen werden in samenhang 
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geen duidelijk onderscheid tussen verschillende manieren van theater maken, terwijl zij Stut in haar 

advies wel omschrijft als één van de grondleggers van community art in Nederland (2012a, 5). De 

commissie is zich dus wel bewust van het feit dat Stut werkt vanuit een specifieke manier van theater 

maken, maar weegt dat niet zichtbaar mee in haar advies.  

 

Wij kennen die manier van theater maken als community theater, de term die ik verder in deze tekst 

hanteer. Dit wordt elders ook wel participatory community-based theatre genoemd, of sociaal-

artistieke praktijk, doelgroepentheater, wijktheater of applied theatre. Het zijn verschillende, ook 

internationaal bekende benamingen van het soort theater waarin de sociale kwestie van een groep 

mensen, een gemeenschap, centraal staat. De commissie maakt geen onderscheid tussen dit type 

theater en regulier theater, terwijl uit de internationale theorie inmiddels wel duidelijk is geworden dat 

de community arts vanuit andere criteria beoordeeld zouden moeten worden dan het conventionele 

theater. Zo schrijft Joon Bilcke dat community theater meer dan een bepaalde vorm van theater of 

kunst is. Volgens Bilcke is het een andere manier van denken over mens, maatschappij en het 

artistieke, die zich vervolgens uit in een andere manier van kunst maken (2009, 87). Andere theoretici 

in het veld, waaronder de Amerikaanse theaterwetenschappers Jan Cohen-Cruz (2005, 2010) en 

Sonja Kuftinec (2003), beargumenteren eveneens dat er voor het community theater andere artistieke 

criteria gehanteerd moeten worden dan voor het reguliere theater.  

Uit een mailwisseling met de afdeling culturele zaken van de Gemeente Utrecht blijkt dat ook de 

ambtelijke staf die betrokken was bij de beoordeling, niet in staat is om de criteria van de gemeente 

nader toe te lichten.2 Inmiddels is de commissie na het afronden van haar werk ontbonden, zodat er 

geen verder contact mogelijk is over hoe de leden over de gehanteerde criteria denken. De commissie 

beveelt dus aan dat de artistieke kwaliteit van Stut Theater omhoog moet, zonder dat zij dat begrip 

nader definieert. De enige optie die dan rest is om zelf deze criteria te formuleren.  

0.4. Doel en vraagstelling 

Deze scriptie wil een bijdrage leveren aan de algemene discussie over hoe community arts door 

subsidieverstrekkers zorgvuldig beoordeeld zouden kunnen worden, en in het bijzonder aan de vraag 

hoe een community-theatergroep als Stut zelf het voortouw kan nemen bij het formuleren van 

rechtvaardige criteria voor het beoordelen van de artistieke kwaliteit van zijn werk. Samengevat luidt 

de hoofdvraag van dit onderzoek: wat zijn internationaal erkende artistieke kwaliteitscriteria voor 

community theater die recht doen aan het toekomstige werk van Stut en waarmee ook een 

toekomstige kunstsubsidie-commissie uit de voeten kan?  

0.5. Opbouw en methodiek 

De methode voor dit onderzoek ontleen ik aan de manier waarop vooraanstaande theoretici in het 

veld als Jan Cohen-Cruz, Sonja Kuftinec en Eugène Van Erven onderzoek doen. Zij baseren hun 

argumenten op zowel de ideeën van (inter)nationale denkers, als op de praktijk van community-

theatergezelschappen. Zo legt Cohen-Cruz in Engaging Performance: theatre as call and response 
                                                
2	  De dato 27 & 29 september 2012	  
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(2010) de begrippen ‘call’ en ‘response’ onder andere uit aan de hand van verschillende voorstellingen 

die een reactie waren op een specifiek probleem. Ook Kuftinec gebruikt een community-

theatergezelschap als case study in Staging America: Cornerstone and Community-based theater 

(2003), waarin ze onderzoekt hoe community theater bijdraagt aan het onderzoeken van sociale 

identiteit en aan het verlevendigen van zowel theater als gemeenschap. Van Erven gebruikt 

persoonlijke interviews met theoretici en theatermakers om het community arts veld in kaart te 

brengen, en stelt in ‘Op zoek naar de kern’ (2010, 6) dat er een “waslijst aan anekdotisch bewijs” te 

vinden is voor de kracht van deze praktijk in nationale en internationale onderzoeken naar community 

art. Andere onderzoekers die op vergelijkbare manier werken zijn Pascal Gielen en Grant Kester. In 

navolging van deze onderzoekers ontleen ik mijn argumenten in deze scriptie dan ook aan de ideeën 

van theoretici in het veld en aan ervaringen van community theater in de praktijk. 

 

Om tot een beantwoording van de hoofdvraag te komen, schets ik in het eerste deel (hoofdstuk 1 en 

2) het bestaande discours over community theater. Dit deel is beschrijvend van aard. Hierin komen de 

ideeën aan bod van internationale en nationale theoretici in het veld, waaronder Jan Cohen-Cruz, 

Sonja Kuftinec, Baz Kershaw, Miwon Kwon en Eugène van Erven. Allereerst zal ik tot een begrip van 

de term community theater komen, door in hoofdstuk 1 hun visie op de termen ‘community theater’ en 

‘gemeenschap’ kritisch onder de loep te nemen. Vervolgens leg ik aan de hand van de theorie van 

Grant Kester uit waar de hedendaagse manier van kunst beoordelen zijn oorsprong vindt, om 

vervolgens te beargumenteren waarom dit de perceptie van community theater overschaduwt. 

Daaropvolgend zal ik toelichten waarom deze vorm van theater volgens het bestaande discours 

andere artistieke criteria dient te hebben dan het reguliere theater.  

Hoofdstuk 2 is eveneens beschrijvend van aard en bouwt voort op de discoursanalyse uit hoofdstuk 1.  

In dit deel zal ik beargumenteren welke criteria potentieel van toepassing zijn bij community theater. Ik 

zoom hier in op een aantal essentiële aspecten die in de (inter)nationale theorie naar voren komt, 

namelijk: de gemeenschap en het beoogde publiek, de niet-autonome kunstenaar, wederkerigheid, 

het proces en waardigheid. Omdat Stut streeft naar meer subversiviteit in zijn voorstellingen, voeg ik 

de ideeën van Pascal Gielen over digestiviteit en subversiviteit in het community theater toe aan de 

lijst. De theorie vul ik aan met praktijkervaringen van Donna Risa, en participerende observaties vanuit 

mijn eigen werkzaamheden bij Stut. Uit al deze informatie vloeit een theoretisch kader voort.  

 

In het tweede deel van dit onderzoek (hoofdstuk 3, 4 en 5) zoek ik een antwoord op de door de 

Utrechtse kunstcommissie aangedragen vraag hoe Stut zich op artistiek vlak kan ontwikkelen. Het 

theoretisch raamwerk uit deel 1 dient als dramaturgisch startpunt voor de analyse van drie case 

studies, elk in een afzonderlijk hoofdstuk. Ik maak voorstellingsanalyses van drie recente community-

theatervoorstellingen die ik samen met Risa heb bezocht, namelijk: Niet Zonder Ons van het 

MuziekAtelier Delft, En het droomt van Lilian Vis Dieperink en De Wijksafari van Zina. Voor deze 

analyses heb ik theatermakers en spelers die bij deze producties betrokken waren geïnterviewd, om 

een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het artistieke en sociale proces voorafgaand aan de 

voorstellingen. Uit deze analyse destilleer ik een aantal artistieke uitgangspunten voor toekomstige 
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Stut producties. Dit deel van de scriptie verweef ik dan ook met een dialoog met artistiek leider Donna 

Risa en dramaturg Jochem Naafs van Stut, die ik op basis van diverse diepte-interviews met hen heb 

samengesteld. Dit onderdeel wordt aangevuld met materiaal afkomstig uit participerende observatie. 

Het is een manier van interviewen en participerend observeren zoals onder andere beschreven in The 

Basics of Communication Research (Baxter en Babbie 2004) en Basisboek kwalitatief onderzoek: 

Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek (Baarda, De Goede en 

Teunissen 2005).  

Aan het einde van dit tweesporenonderzoek (in hoofdstuk 6) kom ik tot een recapitulatie van de 

onderzoeksuitkomsten en doe ik aanbevelingen waarmee Stut zijn toekomstige artistieke beleid 

verder vorm kan geven.  
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1. Een ander kader 

1.1. Community theater: de term, de mensen en de gradaties 
In deze paragraaf bespreek ik de term community theater en een aantal van haar eigenschappen. In 

paragraaf 2 zal blijken dat een puur esthetische benadering van critici, zoals die in het reguliere 

theater gehanteerd wordt, in het community theater niet op zijn plaats is.  

1.1.1. Inhoudsbepaling van de term 
Een definitie van het begrip community theater is speciaal van belang omdat deze vorm van theater 

zich op verschillende grensgebieden bevindt en daardoor voor de buitenstaander vaak verwarring 

veroorzaakt. Voor de in Nederland gebruikte term community theater wordt in de Verenigde Staten de 

term community-based theatre gebruikt om het te onderscheiden van amateurtoneel, dat daar juist 

community theatre genoemd wordt (Cohen-Cruz 2005, 7). Professor Jan Cohen-Cruz spreekt liever 

van community-based performance, zodat er ook andere podiumkunsten (als dans, muziektheater en 

mengvormen) mee aangeduid kunnen worden. In Nederland wordt community theater beschouwd als 

een onderdeel van het containerbegrip community art, waarin alle kunstvormen kunnen voorkomen.  

Eugène van Erven wijst erop dat community theater niet verward moet worden met amateurtheater of 

theater met een therapeutisch, educatief of politiek geëngageerd karakter (2010, 2).3 Overlap is 

mogelijk, maar community theater is een andere manier van theater maken die over het algemeen 

andere doelen nastreeft: geen educatie, therapie of politiek engagement, maar het maken van een 

krachtig toneelstuk. Community theater kan daarom gedefinieerd worden als ‘een theatervorm waarin 

een professionele theatermaker samenwerkt met een specifieke gemeenschap, om zo met haar tot 

een artistiek product te komen dat gebaseerd is op de persoonlijke verhalen, gemeenschappelijke 

doelen en maatschappelijke kenmerken van de desbetreffende gemeenschap’. Aan de hand van de 

term gemeenschap leg ik hierop volgend uit waar deze definitie op gebaseerd is.  

1.1.2. De gemeenschap en haar sociale thema 
In het community theater staat het sociale thema van de deelnemers, die tijdens het maken en spelen 

van een voorstelling een (tijdelijke) gemeenschap vormen, centraal. Wat deze groep gemeen heeft is 

vaak een bijzonder sociaal-cultureel kenmerk. Hoewel er vaak gesproken wordt over regio’s of 

buurten die zo’n gemeenschap definiëren, zoals Stuts doelgroep grotendeels gevormd wordt door 

mensen uit de Utrechtse arbeiders- en achterstandswijken, zijn ook andere dan geografische 

afbakeningen mogelijk. Dit bevestigt ook Kuftinec wanneer ze in Staging America: Cornerstone and 

Community-Based Theatre haar definitie van community geeft: “we generally understand community 

as a function of commonality, whether that commonality is one of location, class, interest, age, or 

ethnic background. But commonality also implies boundaries, difference, and exclusion” (2003, 9). 

Een gemeenschap onderscheidt zich altijd in een bepaald opzicht van het grotere geheel om een 

                                                
3 Van Erven benoemt de volgende grensgebieden: geëngageerde autonome kunst, interculturele kunst, kunsteducatie, het 

werven van nieuwe publieksgroepen door kunstorganisaties in de mainstream, talentontwikkeling, amateurkunst, creatieve 
therapie, de esthetiek der onderdrukten van Boal, creative partnership en kunst in de openbare ruimte (2010, 2).  
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gemeenschap te kunnen zijn. Juist de onderscheidende kenmerken van een gemeenschap, de 

eigenschappen, ideeën en ervaringen die kunnen afwijken van de algemene norm, zijn interessant 

voor een community-theatermaker. De noodzaak voor een gemeenschap om gehoord te worden ligt in 

het feit dat haar verhalen voor de buitenwereld onbekend zijn. Zo vallen onder de Utrechtse 

gemeenschap waar Stut mee werkt, een aantal subgroepen die dergelijke “onvertelde verhalen” 

kennen. De groep Marokkaanse jongeren uit de voorstelling Even serieus, nee maar nu echt (2010) 

komen uit de wijken van Utrecht, maar hebben daarnaast ook hun eigen, voor anderen vaak minder 

bekende culturele kenmerken en sociale thema’s. Hetzelfde geldt voor de ex-prostituees uit Rood 

Licht (2012). Deze voorstelling is geïnspireerd op de situatie van de prostituees aan de ‘Rode Brug’ in 

Utrecht, al wordt die gespeeld door jonge ex-prostituees die elders uit het land afkomstig zijn.  

Buitenkamp citeert in haar 'Onderzoek naar een evaluatiemethode voor community arts' de sociologen 

Völker, Flap en Lindenberg, waaruit ze concludeert dat een gemeenschap gevormd wordt door een 

groep mensen die “een gemeenschappelijk doel van welzijn” nastreven, waarbij ze individueel 

verschillende rollen of functies kunnen vervullen (2012, 76). Ook Cohen-Cruz benadrukt dat het bij 

gemeenschappen zelden om homogene groepen gaat, maar eerder om verschillende deelnemers die 

een gemeenschappelijk probleem onderzoeken (2005, 3). Miwon Kwon, kunsthistorica en deskundige 

op het gebied van publieke kunst en stadsplanning, bevestigt dit door te stellen dat een gemeenschap 

niet een coherente, geïntegreerde sociale structuur is, maar eerder een instabiel tijdelijk collectief 

(2004, 7). Een gemeenschap is dus een groep mensen die voor een kortere of langere periode een 

collectief vormen. In dat tijdvak beweegt de gemeenschap zich in dezelfde richting; zij streeft 

grotendeels dezelfde doelen na. Opvallend is echter dat enkele theoretici in het veld dit 

gemeenschappelijke streven als het onderzoeken van een probleem of het verbeteren van welzijn 

definiëren. Hierdoor lijkt het alsof er altijd sprake dient te zijn van een probleem of een verminderde 

mate van welzijn. De motivatie lijkt dan een negatieve basis te hebben, wat niet altijd het geval hoeft 

te zijn.  

Niet iedere gemeenschap onderzoekt een probleem of streeft een bepaalde vorm van welzijn na. Het 

komt ten eerste voor dat een gemeenschap zich (nog) niet bewust is van haar sociale kwestie. 

Groepen mensen kunnen bovendien ook gemeenschappelijke doelen nastreven omdat ze in dezelfde 

fase van hun leven zitten, dezelfde ervaringen hebben opgedaan, of er dezelfde levenswijze op na 

houden. Dit kan, maar hoeft niet noodzakelijk ervaren te worden als probleem of als iets dat met 

welzijn te maken heeft. Baz Kershaw onderscheidt in The POLITICS of PERFOMANCE: Radical 

Theatre As Cultural Intervention (1992) twee soorten gemeenschappen: communities of location en 

communities of interest. Communities of location worden afgebakend door geografische kenmerken. 

Communities of interest zijn volgens Kershaw gemeenschappen die gevormd worden door netwerken 

van mensen die overwegend gekarakteriseerd worden door hun inzet voor een gemeenschappelijk 

belang (30). Deze omschrijving lijkt op ‘het gemeenschappelijke doel van welzijn’, maar heeft toch een 

andere lading. Het gemeenschappelijke belang hoeft namelijk niet per definitie met welvaart, 

gezondheid of het oplossen van een probleem te maken te hebben. Het woord ‘belang’ of ‘interesse’ 

zegt namelijk ook iets over het nastreven van andere gemeenschappelijke doelen (zoals het zichtbaar 
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maken van een gemeenschap en haar cultuur in de Stut-voorstelling De Tour van Frans, die voorjaar 

2014 in première ging) of het zich bevinden in eenzelfde sociale omstandigheid (zoals de senioren in 

de Stut-voorstelling Rimpelingen uit 2011). Daarnaast benoemt Cohen-Cruz ook de algemene 

behoefte van een gemeenschap om zich kunstzinnig te uiten (2010, 1). Al met al lijkt voor de term 

gemeenschap de definitie ‘een groep mensen met een gemeenschappelijk sociaal thema’ nog het 

meest bruikbaar. Hieronder valt namelijk zowel de gemeenschappelijke interesse als het 

gemeenschappelijke doel of het onderzoeken van een probleem. Dit sociale thema maakt het voor de 

theatermaker interessant - of voor zijn gevoel zelfs noodzakelijk - om hier een voorstelling mee te 

maken, omdat hij of zij vindt dat deze groep gehoord moet worden.  

1.1.3. Hardcore en softcore benadering: gradaties 
De kunstenaar kan daarbij opteren voor een zogenaamde softcore of hardcore benadering. Bij een 

softcore project is de kunstenaar degene die vrijwel alles bepaalt. Hij of zij heeft al een artistiek 

concept bedacht voordat hij de gemeenschap benadert. In zijn concept heeft hij wel ruimte ingebouwd 

voor participatie. Een hardcore project is daarentegen deelnemergestuurd. De participanten komen 

bijvoorbeeld zelf met een plan waarvoor ze een theatermaker willen inhuren. Tussen deze twee 

uitersten liggen tal van gradaties. Stut kiest voor een meer hardcore benadering, door de eigenaar van 

een bijzonder verhaal zelf op toneel te plaatsen en hem bij het creatieve proces veel ruimte te bieden. 

Met de in deze paragraaf besproken specifieke eigenschappen hanteert het community theater 

andere uitgangspunten dan het reguliere theater en heeft het om die reden een ander dramaturgisch 

kader. 

1.2. De schaduw van de formalistische methode  
In deze paragraaf beschrijf ik waar de hedendaagse manier van kunst beoordelen zijn oorsprong 

vindt, en waarom dit de perceptie van community art overschaduwt.  

1.2.1. Esthetiek als criterium in de kunst 
Een belangrijk discussiepunt binnen het veld van community theater is de kwaliteitsvraag. Veel 

commentaar van buitenaf betreft de artistieke kwaliteit van de voorstellingen. Deze kritiek is niet altijd 

onterecht. Stut is een professioneel theatergezelschap, maar de kwaliteit van zijn voorstellingen is van 

een andere orde dan van gezelschappen als Toneelgroep Amsterdam, het RO Theater of het 

Nationale Toneel. En daardoor ontstaat vaak de verwarring. De kritiek die geleverd wordt is gebaseerd 

op de vergelijking met het reguliere theaterbestel en daarmee op opvattingen over kwaliteit binnen het 

heersend artistiek discours (Bilcke 2009, 85). Dit betekent dat hedendaagse critici over het algemeen 

een formalistische methode toepassen die op esthetisch genot gebaseerd is, zo stelt kunsthistoricus 

Grant Kester (Kester in Van Erven 2010, 4). Het formalisme beoordeelt kunst als autonome vorm.  

Het concept van de esthetica - dit is het schoonheidsideaal en de analyse van de 

schoonheidsbeleving - ontstond volgens Kester al in de 17e en 18e eeuw. Tijdens deze 

overgangsperiode in de Europese geschiedenis kwam het concept van de esthetica in zijn moderne 

vorm naar voren. De samenhang in de maatschappij stond niet langer onder druk van God of de 
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koning, maar was gericht op individuele mentale processen waardoor de mens de wereld ervaart. 

Deze processen vormden voor Verlichtingsfilosoof Kant de basisvoorwaarden voor alle menselijke 

kennis. Een esthetische ervaring of schoonheidservaring zou de mens verwijderen van zijn materiële 

eigenbelang. Volgens Kant was het immateriële plezier dat men aan een esthetische ervaring beleeft 

een teken van de onderliggende harmonie tussen het individu en de universele stem van de mensheid 

(Kester 2004, 27-28). Vanuit deze esthetische reflectie zou dan een gemeenschap ontstaan waarin 

een gezamenlijke ervaring onze meest persoonlijke en intuïtieve reacties op de wereld om ons heen 

bevestigt en de mensen met elkaar verbindt (ibid., 29).4 Maar, zo waarschuwt Kester: “a specter 

haunts this utopian vision”. Een extreem dominant marktsysteem ontwikkelde in de volgende eeuwen 

zijn eigen culturele vormen, zoals advertenties en massamedia (ibid., 29). Als tegenreactie hierop 

ontstond tegen het einde van de 19e eeuw de avant-gardistische 'l'art pour l'art' (kunst om de kunst) 

esthetica. De avant-gardisten zetten zich hiermee af tegen de Westerse maatschappij waarin het 

volgens hen enkel nog om rijkdom, wetenschap, industrie en handel ging en er voorbij gegaan werd 

aan de innerlijke waarde van dingen. Enkel door shock en ontwrichting in de kunst zou de mens zich 

weer kunnen openstellen voor de wezenlijke wereld (ibid. 26-27).  

1.2.2. Verbinding als principe   
Je als kunstenaar afzetten tegen begrip of interpretatie van de kunst lijkt in de hedendaagse kunst nog 

steeds een heersend gebruik te zijn. Veel kunstwerken zijn daardoor voor de leek moeilijk te 

begrijpen, wat maakt dat ze ver af staan van de ‘gewone mens’. Het community theater wil 

daarentegen dicht bij het gewone publiek staan en niet alleen voor een klein groepje kunstkenners 

toegankelijk zijn. Kunstcritici beoordelen community theater echter nog steeds volgens de 

formalistische methode, die uitgaat van een afstand tussen kunst en de ‘gewone mens’ en waarin niet 

verder wordt gekeken dan de artistieke kwaliteit van een kunstwerk (in dit geval een voorstelling). Hier 

zit de crux. Het paradigma van de geniale kunstenaar die door gewone stervelingen niet per se te 

begrijpen is, overschaduwt de perceptie van community art.  

Doordat we virtuositeit verwachten, missen we volgens Cohen-Cruz het genoegen dat verbinding kan 

bieden (2005, 109). In het community theater is er geen sprake meer van een autonome kunstenaar 

die zichzelf opsluit in zijn repetitieruimte om voor een bepaalde periode onder gecontroleerde 

voorwaarden en met gecontracteerde professionals aan een voorstelling te werken. De 

wijktheatermaker staat juist in verbinding met de maatschappij en geeft de maatschappij een stem.  

Zolang conventionele kunstcritici een formalistische methode toepassen, laten ze een aantal 

essentiële elementen van het community theater buiten beschouwing. Het community theater richt zijn 

aandacht op de onderlinge relaties en communicatie en op de persoonlijkheid van de deelnemers. Dit 

zijn kwaliteiten die in mindere mate aanwezig zijn als er sprake is van een grote afstand tussen kunst 

en de ‘gewone mens’. Kester stelt zelfs dat de moderne kunstenaar een exponent is van de 

allesomvattende vervreemding van het moderne leven en daardoor niet langer in staat is zich te 
                                                
4 Uiteindelijk werd het echter slechts een kleine bevoorrechte groep die deze verheven esthetische ervaring in al haar nuances 

en complexiteit zou kunnen bevatten. Kant geloofde wel dat uiteindelijk ook een grotere groep deze capaciteiten zou 
kunnen ontwikkelen, totdat het esthetische doel van een ideale zelfstandig redenerende gemeenschap was bereikt (Kester 
2004, 29). 
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identificeren met de waarden van zijn eigen samenleving (2008, 171). Deze stelling gaat echter iets te 

ver. Een moderne kunstenaar kan zich wel degelijk identificeren met de waarden van de samenleving. 

Hij kiest er echter voor om zijn kunst niet te maken vanuit of met die samenleving, maar vanuit een 

autonome en afstandelijke positie.  

Dit maakt dat het community theater soms ondergewaardeerd wordt door de moderne, conventionele 

criticus die op de kunstenaar als autonoom genie gefocust is. Door alleen de esthetiek van het 

eindproduct als uitgangspunt voor kritiek te nemen, slaat de criticus de communicatieve interacties 

over (Kester in Van Erven 2010, 4). En laat nu juist die wisselwerkingen voor community-

theatermakers essentieel zijn, zoals “proces, samenwerking met niet-kunstenaars en andere dan puur 

esthetische aspecten” (Cohen-Cruz in Van Erven 2010, 4). Op het moment dat critici deze essentiële 

communicatieve interacties negeren heeft dat tot gevolg dat zij de verkeerde aspecten in een 

voorstelling beoordelen - of in ieder geval essentiële onderdelen missen - waardoor zij die soms 

onderwaarderen en volgens Kester soms zelfs onterecht afdoen als 'gefaalde kunst' (Kester in Van 

Erven 2010, 11).  

Zowel Kester (2004), Cohen-Cruz (2005, 118-120) als Kuftinec (2003, 14-16) stellen dan ook dat de 

critici bij het community theater het proces, en de esthetiek van de dialogen tijdens dat proces, in hun 

oordeel moeten meenemen. Dit betekent dat critici tijdens dit proces aanwezig zouden moeten zijn. In 

de praktijk blijkt dit echter lang niet altijd haalbaar of zelfs wenselijk. De aanwezigheid van een criticus 

tijdens het proces kan tot weerstand leiden bij zowel de spelers als de theatermaker. Zeker aan het 

begin van een proces is de groep kwetsbaar en gevoelig voor een ‘oordelend toekijken’. De criticus 

moet zich dus wel heel bewust zijn van zijn rol en houding in de groep. Idealiter zou hij voor een 

bepaalde periode onderdeel van de groep moeten worden, wil hij de kwaliteit van het proces door zijn 

aanwezigheid niet in de weg staan. Dit vereist ten eerste een investering in tijd en geld (waartoe 

weinig critici bereid zijn), ten tweede is het gevaar van belangenverstrengeling aanwezig. Een meer 

praktische methode zou kunnen zijn om (visuele) rapportages van het verloop van het proces mee te 

nemen in het oordeel. Aan deze methode zitten echter allerlei haken en ogen, zoals: de bijkomende 

kosten, de vraag wie de documentatie uitvoert en hoe objectief diegene dan is.  

De conclusie luidt dat community art een specifiek veld in de kunstwereld is; er gaat een ander 

proces, een andere benadering en een andere werkwijze aan vooraf dan bij de reguliere kunsten. 

Volgens Van Erven volstaat een puur esthetische beoordeling met uit de reguliere kunsten ontleende 

criteria dan ook niet (2010, 4). Reden genoeg om te onderzoeken welke artistieke criteria wel relevant 

zijn voor community theater.  
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2. Artistieke criteria voor het community theater 
 
In dit hoofdstuk beschrijf ik welke criteria relevant zijn voor het beoordelen van community theater. Dit 

doe ik aan de hand van een discoursanalyse waarbij ik de belangrijkste theorieën omtrent artistieke 

criteria in het community theater samenbundel tot een theoretisch kader.  

2.1. De gemeenschap  

2.1.1. De kracht van de gemeenschap 
Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het community theater is dat er gewerkt wordt met een 

gemeenschap: mensen die betrokken zijn bij een bepaald sociaal thema. Dit sociale thema is de 

inspiratiebron voor de theatermaker en het uitgangspunt voor artistieke keuzes. Cohen-Cruz noemt 

deze ethos en esthetiek call and response, ofwel vraag en antwoord (2010, 1). Het 

gemeenschappelijke sociale thema onder de betrokken individuen kan worden gezien als de 'call' of 

roep om betrokkenheid. Ze geeft meerdere voorbeelden van wat een 'call' zou kunnen zijn: een 

specifiek probleem, een natuurramp5 of een meer algemene, door de gemeenschap gevoelde 

behoefte zich kunstzinnig te uiten. De 'call' noopt de kunstenaar tot een reactie, een respons in de 

vorm van een door hem of haar geleid kunstproces dat al dan niet in een kunstproduct resulteert.  

Met het woord 'call' wekt Cohen-Cruz de indruk dat de gemeenschap altijd een actief beroep doet op 

de kunstenaar. Dit is echter niet altijd het geval. De gemeenschap hoeft zich namelijk niet 

noodzakelijkerwijs bewust te zijn van een concrete vraag die bij hen speelt. De kunstenaar kan ook uit 

zichzelf in gesprek gaan met een gemeenschap en zich zo in de levens van de bewoners en hun 

fysieke, maatschappelijke en culturele omgeving verdiepen. Hierin ontdekt de kunstenaar vaak een 

gemeenschappelijk thema die hij of zij weer teruglegt bij de gemeenschap. Op deze manier wordt er 

samen een sociaal thema blootgelegd. Hoewel deelnemers dus niet altijd kant en klare vragen of 

opdrachten voor kunstenaars hebben en ze ook niet altijd expliciet uitnodigen, vormen zij bij 

community theater wel de bron van artisticiteit. Het zijn hun verhalen, ervaringen, dilemma’s en ideeën 

die het ruwe materiaal vormen voor een kunstuiting. Omdat de gemeenschap de materiële en 

immateriële middelen om dit te kunnen doen zelf niet heeft, wordt er vaak een externe kunstenaar bij 

betrokken (Murga 2009, 186). De verhalen en zoektochten die middels het opbouwen van een 

persoonlijke band met de deelnemers uit de gemeenschap voortkomen, vormen de basis voor de 

performance: de kunstenaar probeert samen met vertegenwoordigers van de gemeenschap een 

effectieve (artistieke/theatrale) respons te ontwikkelen op het sociale thema. Het artistiek 

vormgegeven resultaat wordt vervolgens voorgelegd aan het publiek (Jansen 2011, 6). Dit resultaat is 

van de gemeenschap: de persoonlijke verhalen van de leden zijn er in verwerkt op een manier die het 

beste bij hen past. De uiteindelijke voorstelling dient de gemeenschap te vertegenwoordigen.  

                                                
5 Als voorbeeld van een specifiek probleem geeft ze de inval in Portland van de immigratiedienst in het grensgebied tussen de 

Amerikaanse staat Maine en Canada. In 2004 vond daar een klopjacht plaats op immigranten en vluchtelingen, wat een 
aantal bewoners van Portland, Maine kwaad maakte. Er ontstond grote behoefte om een publieke reactie te geven op dit 
probleem, een roep die theatermaakster Marty Pottenger beantwoordde (ibid., 68). Als voorbeeld van een natuurramp 
noemt Cohen-Cruz de orkaan Katrina in New Orleans, die de levens van vele inwoners verwoestte. In bepaalde wijken van 
deze stad ontstond toen ook een sterke behoefte om hun eigen herstel te leiden en daar artistiek uitdrukking aan te geven. 
Ook deze 'call' werd beantwoord door een consortium van lokale en externe kunstenaars (ibid., 111). 
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Een belangrijk artistiek en principieel uitgangspunt in het werk van Stut is om de kracht die 

deelnemers reeds bezitten in te zetten in het kunstproces. Deze manier van werken noemt Cohen-

Cruz de asset based approach (2010, 116), waarin de nadruk ligt op de kwaliteiten van de 

gemeenschap in plaats van op haar gebreken. Ieder mens heeft artistiek potentieel, zo stelt ze (2005, 

99). De kracht hoeft niet altijd een acteertalent te zijn; soms betreft het zangtalent, schrijftalent, of 

alleen al iemands fysieke verschijning of uitstraling. Daarnaast kan er kracht liggen in 

organisatievermogen of in de tradities en lokale cultuur van een gemeenschap. Sterker nog, als 

kunstenaars beginnen in een wijk gaan ze als eerste op zoek naar deze culturele uitingen en lokale 

voortrekkers, om daar vervolgens op voort te bouwen. Al deze zaken kunnen worden ingezet bij het 

ontwikkelen van een voorstelling.  

2.1.2. Gerepresenteerd door professionals 
Zo beschouwd is het ook mogelijk dat er een verschuiving plaats vindt waardoor de gemeenschap niet 

per se zelf op het podium hoeft te staan, maar gerepresenteerd wordt door professionele acteurs. Hier 

kunnen verschillende redenen voor zijn. Een eerste reden is de artistieke keuze van de theatermaker. 

Titia Bouwmeester, artistiek leider van het Haarlemse community-theatergezelschap 5eKwartier, 

gelooft dat een professional een verhaal veel krachtiger neer kan zetten dan een onervaren bewoner 

(Van Erven, pers. comm.). Zo’n artistieke keuze is een kwestie van smaak. Ook de kwetsbare 

momenten van de onervaren speler kunnen het publiek een krachtige schoonheidservaring bezorgen. 

Als het verhaal op de juiste manier wordt omgezet in een theatrale vorm en er daarmee een veilige 

situatie voor de speler ontstaat, zal het lef om op het podium te staan door de kwetsbaarheid heen 

schemeren. Juist dat lef kan een voorstelling tot een krachtige en waardige performance maken.6 

Daarnaast kunnen de verschijning van de onervaren speler en de manier waarop hij zijn verhaal 

vertelt (uiterlijk, houding, accent) soms veel meer vertellen over een gemeenschap dan een 

professionele speler kan doen. Aan de andere kant kan een onervaren wijkbewoner weliswaar een 

belangrijk verhaal hebben, maar niet in staat zijn om dat zelf krachtig genoeg te presenteren. In dat 

geval kan een professionele acteur wel een oplossing zijn, maar kan het verhaal ook op een andere 

manier (video, audio, dans) in een voorstelling verwerkt worden. 

In zulke gevallen behouden de deelnemers wel een inbreng in het artistieke eindproduct, omdat zij 

degenen zijn die gerepresenteerd worden op toneel. Het is namelijk van belang dat de basis, het 

verhaal of het belang van de gemeenschap, gewaarborgd blijft. Sonja Kuftinec vindt daarom dat, 

ongeacht of het om professionals of ongetrainde spelers uit de wijk gaat, personages in de 

voorstelling altijd herkenbaar moeten blijven voor de gemeenschap (2003, 83). De professional mag 

nooit de overhand krijgen en een te groot stempel drukken op het eindproduct. Sheila Preston spreekt 

in dit soort doorgeschoten gevallen van misrepresentatie (2009, 65-69). Maar herkenbaarheid alleen 

is niet een voldoende eis voor geslaagde representatie. Mijn stelling is dat de gemeenschap zich ook 

mede-eigenaar moet voelen van de voorstelling, ook al wordt die door iemand anders gespeeld. Dat 

betekent dat de gemeenschap zich gerespecteerd moet voelen in de manier waarop er met zijn 

                                                
6 Op de definitie van waardigheid wordt in paragraaf 2.6. dieper ingegaan.  
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verhaal gewerkt is. Om die reden schrijft Cohen-Cruz dat de ambacht en de visie van de kunstenaar in 

dienst moeten staan van het belang van de specifieke groep waar hij of zij mee werkt (2005, 92).  

2.2. Het beoogde publiek 
Volgens Kuftinec is een community-theatervoorstelling vooral bedoeld voor een publiek dat uit de 

onmiddellijke omgeving afkomstig is (2003, 83). Daaraan moet toegevoegd worden dat het gedeelde 

onderwerp, uitgewerkt in een artistiek eindproduct, bedoeld is voor de gemeenschap. En die 

gemeenschap kan ook door andere dan geografische kenmerken gedefinieerd zijn. Daarnaast kan 

een voorstelling ook voor een groter publiek toegankelijk zijn, want volgens Cohen-Cruz is community 

art in potentie voor iedereen interessant (2005, 111). Van Erven is het daarmee eens en schrijft dat er 

zelfs bij voorkeur ook een publiek van outsiders getrokken moet worden (Van Erven 2010, 7). Hij stelt 

daarmee dat het van belang is om community theater naar de buitenwereld te brengen, omdat het 

moet gaan circuleren in de hele samenleving. Wanneer het alleen binnen een beperkte gemeenschap 

circuleert, blijft het in de marge en bevestigt het bepaalde vormen van sociale uitsluiting in plaats van 

die te doorbreken (Van Erven, pers. comm.).  

2.3. De niet-autonome kunstenaar 
Community-theatervoorstellingen dienen ten goede te komen aan de mensen die het nauwst bij een 

sociale kwestie betrokken zijn, zo benadrukt Cohen-Cruz (2005, 2010). Het gaat er niet om enkel de 

reputatie van de kunstenaar te bevorderen. Het verschil tussen de conventionele theaterpraktijk en het 

community theater zit hem in de houding en benaderingswijze van de betrokken kunstenaars. In het 

reguliere theater stelt de kunstenaar zijn of haar persoonlijke kijk op de wereld centraal. De acteur 

staat in dienst van de kunstenaar en is het instrument voor diens persoonlijke expressie. In community 

theater daarentegen brengt de kunstenaar onderbelichte thema's en/of de kijk van gemarginaliseerde 

groepen aan het licht en verplaatst zichzelf meer naar de achtergrond (Jansen 2011, 7). We spreken 

in dat geval van een niet-autonome kunstenaar. Dit betekent niet dat een community kunstenaar 

zichzelf geheel ‘onzichtbaar’ maakt. De community-theatermaker blijft degene die zijn ambacht inzet 

om de gemeenschap op toneel zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Het verschil tussen een 

autonome en niet-autonome kunstenaar heeft niet altijd te maken met belangeloosheid7, maar zit hem 

in de houding tegenover de gemeenschap en haar verhaal.  

2.4. Een wederkerige relatie 
Voor een beter begrip van de niet-autonome houding van een community-theatermaker is het van 

belang de relatie tussen de kunstenaar en deelnemers nader te beschouwen. Voor Cohen-Cruz is 

wederkerigheid een centrale waarde in het community theater (2010). Wederkerigheid houdt in dat de 

twee partijen, de gemeenschap en de theatermaker, niet alleen samenwerken maar ook op elkaar 

reageren. Wederkerigheid in gesprekken, het ontwikkelen van ideeën, geleverde energie, 

betrokkenheid en uiteindelijk ook bij het inzetten van dit alles in de totstandkoming van een artistiek 

                                                
7	  Ogenschijnlijk zijn community-theatermakers minder met zelfpromotie bezig dan de conventionele theatermaker, maar ook bij 

Stut worden er schrijvers ingezet die, samen met de regisseurs, hun naam onder de producties zetten. Om te kunnen 
blijven bestaan kunnen zij niet geheel belangeloos meewerken. Ook community-theatermakers moeten aan hun reputatie 
denken willen zij in de toekomst in aanmerking blijven komen voor subsidies.	  
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product, zorgt ervoor dat er een relatieve gelijkwaardigheid8 ontstaat in de gehele onderneming. 

Cohen-Cruz stelt dat een actieve relatie tussen de gemeenschap en de kunstenaar aan de basis van 

community performance ligt. Het resultaat van deze relatie wordt door de kunstenaar omgezet in een 

product dat verder gaat dan persoonlijke expressie (2010, 2). Donna Risa bevestigt dat voor haar 

wederkerigheid eveneens een belangrijke basis is voor de artistieke processen bij Stut. Met een groot 

‘ego’ dring je volgens haar de wijken niet binnen. Ze gelooft dat oprechte interesse en 

gelijkwaardigheid van wezenlijk belang is: “Je zet jouw artistieke én sociale kwaliteiten in om dicht bij 

de mensen te kunnen komen en te kunnen blijven” (Risa, e-mail bericht aan de auteur, 31-01-2013).  

Het eindproduct, de uitkomst van het zorgvuldig opbouwen en onderhouden van een relatie tussen 

kunstenaar en bewoners, is een persoonlijke, artistiek vorm gegeven interpretatie van een sociaal 

thema dat de spelers teruggeven aan hun gemeenschap. De relatie tussen de maker en de 

gemeenschap zorgt ervoor dat ze door elkaars ideeën en cultuur over en weer beïnvloed worden. Dit 

betekent dat niet alleen de uiteindelijke voorstelling van belang is, maar ook de weg daarnaartoe.  

2.5. Kwaliteit van het proces 
2.5.1. Verbinding  
Het groepsproces wordt door Kester (2004) en Cohen-Cruz (2010) dan ook als een essentieel aspect 

van een community-theatervoorstelling gezien. Volgens Kester is community art dialogisch. Het hele 

traject – gesprekken, repetities, uitproberen, reageren, bijschaven en de gesprekken die daardoor 

plaatsvinden tot en met de uitvoering aan toe – heeft een eigen esthetiek. Buitenkamp stelt dat tijdens 

het creëren van het kunstwerk9 een collectieve interactie en onderlinge verbinding tussen het individu 

en de deelnemers en het individu en het kunstwerk ontstaan (2011, 80). In haar betoog blijft de rol van 

de kunstenaar in die interactie echter enigszins onderbelicht. De deelnemer moet namelijk niet alleen 

een verbinding voelen met het eindproduct, maar ook met de theatermaker. Dit is een wezenlijk, 

onmisbaar onderdeel van het proces. De theatermaker is degene die door het opbouwen van een 

vertrouwensrelatie de deelnemers zover krijgt dat zij hun verhalen delen en gaan meewerken aan het 

eindproduct. Risa vertelt dat levensverhalen artistieke waarde krijgen door het proces. In de 

voorstelling is volgens haar terug te zien of de spelers zich serieus genomen voelen en of er echt naar 

hen geluisterd is (Risa, pers. comm.). Risa doelt op de artistieke vertaalslag die zij als professional 

maakt op basis van de verhalen en in nauw overleg met de gemeenschap. 

Er ontstaat en passant ook een leerproces voor de deelnemers en de kunstenaar. Buitenkamp stelt 

dat door hun nauwe betrokkenheid bij het kunstproces deelnemers uitgedaagd worden om hun 

waarnemingskader aan te passen en tot nieuwe inzichten te komen. Dat wordt mogelijk gemaakt door 

de actieve participatie, een openheid en empathie bij zowel de deelnemers als de kunstenaar en de 

identificatie van alle betrokkenen met het kunstwerk (Buitenkamp 2011, 80). Het gaat echter verder 

                                                
8 Met gelijkwaardigheid in deze zin wordt bedoeld dat de kunstenaar en de deelnemers van gelijke waarde zijn. Een 
kanttekening hierbij is dat zuivere gelijkwaardigheid niet mogelijk is. De theatermaker heeft de kennis en ervaring in het 
begeleiden van het proces en de ambachtelijke vaardigheden om de juiste kwaliteiten op de juiste plek te krijgen. Deze 
kwaliteiten moet hij inzetten om tot een voorstelling te komen, wat betekent dat hij onvermijdelijk een sturende en trekkende 
factor in de groep is.  

9 In dit geval een theatervoorstelling.	   
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dan dit. De deelnemers en de kunstenaar worden niet enkel door het artistieke proces te ervaren 

uitgedaagd hun waarnemingskader aan te passen; dit gebeurt ook door het opbouwen van een 

wederkerige relatie met de kunstenaar, wat ook als een proces gezien kan worden. Het beeld dat de 

kunstenaar van de deelnemers heeft (en andersom) kan tijdens deze samenwerking bijvoorbeeld al 

veranderen. Cohen-Cruz spreekt zelfs van een onvervalste uitwisseling tussen kunstenaar en 

gemeenschap, zodanig dat de één verandert door de ander, en andersom (2010, 3). 

2.5.2. Vertrouwen 
De kwaliteit van het proces kun je inschatten aan de mate van vertrouwen die er binnen de groep is 

ontstaan. Op het moment dat er op een wederkerige manier gewerkt is, zullen de spelers zich eerder 

open stellen. In 'Wederkerigheid in engaged theatre: Een onderzoek naar het belang van relaties in de 

community-art praktijk' (2011) schreef ik dat William van Schagen, toen nog theatermaker bij Stut, 

tijdens het repetitieproces eerst iets van zichzelf liet zien. Eén van de thema's van de voorstelling 

Lieve Kinderen was familierelaties en Van Schagen vertelde in een oefening openlijk over zijn eigen 

familie. Doordat Van Schagen zich kwetsbaar opstelde ontstond er een sfeer die maakte dat de 

spelers zich veilig voelden om ook hun verhaal te delen. Zodra er veiligheid is ontstaat er vertrouwen. 

Niet alleen vertrouwen in jezelf en de anderen in de groep, maar vooral het vertrouwen om verhalen te 

delen en het vertrouwen dat de kunstenaar jouw verhaal op de juiste manier zal vertalen naar een 

waardige, effectieve theatrale vorm. Dit betekent niet dat een veilige situatie alleen ontstaat op het 

moment dat de theatermaker zich kwetsbaar opstelt. De veiligheid en daarmee het vertrouwen 

ontstaan uiteindelijk altijd door oprechte interesse van de kunstenaar in de mensen met wie hij of zij 

werkt en in het opbouwen van een wederkerige relatie. De criteria wederkerigheid en proces zijn 

binnen een community-theatervoorstelling onlosmakelijk met elkaar verbonden: dankzij 

wederkerigheid ontstaat er een productief, gelijkwaardig proces en dankzij een zorgvuldig opgebouwd 

artistiek proces ontstaat er een vertrouwensbasis voor een wederkerige relatie. In het geval van Stut 

speelt mee dat de groep al meer dan 35 jaar aan dit soort vertrouwensrelaties in de Utrechtse wijken 

werkt. Risa zelf is al meer dan 10 jaar bij de organisatie betrokken en heeft inmiddels in de stad een 

zeer goede reputatie opgebouwd. Utrechtse gemeenschappen zullen zich eerder overgeven aan de 

theatermakers bij Stut, omdat hun vertrouwen in al die jaren nog nooit beschaamd is. 

2.6. Waardigheid 
Dankzij een wederkerige relatie en het proces dat zo’n relatie met zich mee brengt ontstaat er een 

veilige ruimte waarin deelnemers vanuit hun eigen kracht kunnen werken. Zodra de persoonlijke 

kracht van deelnemers op een effectieve wijze in het licht wordt gezet ontstaat er een bepaalde mate 

van waardigheid, wat maakt dat het publiek met respect en esthetisch plezier naar ze kijkt. De 

centrale vraag die volgens theaterwetenschapper en -journalist Wouter Hillaert zou moeten luiden is 

dan ook: “komen alle spelers, met elk hun eigen sterkte, waardig naar voren? Dat is een sociale, maar 

ook een vormkwestie” (2009, 91). Volgens hem is de ware kunst van community arts om sociale 

eigenaardigheden om te zetten in artistieke kracht. Dat is volgens hem hetzelfde in elk creatief proces: 

“vanuit het beschikbare materiaal zoeken naar de juiste vorm” (ibid.). In die juiste vorm herken je de 
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waardigheid van de spelers. Het publiek zal tegen hen op gaan kijken in plaats van een neerbuigende 

houding aannemen. De spelers zullen trots, eigenwaarde en overtuigingskracht uitstralen.  

2.7. Subversiviteit en esthetische ervaring  
Behalve een sociale kwestie is de mate van waardigheid dus ook een vormkwestie. Uiteindelijk is het 

de esthetisch vormgegeven ervaring waarmee het publiek in aanraking komt. Het is het ambacht van 

de kunstenaar om de verhalen van de gemeenschap om te zetten in complexe, verrassende, 

ontroerende en soms ontregelende beelden die een publiek emotioneel raken, een 

schoonheidservaring bezorgen en aan het denken zetten. De volgende vraag is dan welke 

aanvullende criteria nodig zijn om de esthetische aspecten van community art te beoordelen. Kuftinec 

hecht in dit verband veel belang aan complexiteit, verrassing en verbeelding (2003, 190). Dit is naar 

mijn idee goed te combineren met het onderscheid tussen digestieve en subversieve community art 

zoals Pascal Gielen dat maakt in ‘Mapping Community Art’ (2011).  

Digestieve community art heeft volgens Gielen het doel om sociale integratie te bevorderen. Deze 

vorm conformeert zich aan de regels die er al in de maatschappij aanwezig zijn. Overeenstemming en 

non-obstructie staan centraal (21). In het meest extreme geval zou je kunnen stellen dat een 

kunstenaar die digestief werkt, consumeert wat een gemeenschap hem voorlegt, en dit vervolgens 

esthetisch verpakt voorlegt aan het publiek.  

Subversieve community art heeft een actiever karakter. Deze vorm bevraagt de dominante waarden, 

normen of gewoonten volgens Gielen (ibid.). Er wordt vanuit een meer kritische invalshoek gewerkt 

met het verhaal van de gemeenschap. De kunstenaar zoekt naar plekken waar het schuurt, bij zowel 

de gemeenschap als het publiek. Dramaturg Paul de Bruyne voegt hier aan toe dat een lage 

ontregeling van verwachtingen op sociaal en artistiek niveau het kenmerk is van een conformistisch 

artistiek product, terwijl een hoge verstoring duidt op subversieve of activistische kunst (2011, 38-39). 

Ook Stut dramaturg Jochem Naafs geeft aan dat subversief werken een emancipatoire werking heeft. 

Het gaat volgens hem niet alleen om de acceptatie en aanpassing van een groep, maar ook om 

verandering binnen de gemeenschap en haar publiek (2013).  

Het zal duidelijk zijn dat subversieve vormen het dichtst aansluiten bij de esthetische criteria die 

Kuftinec noemt: complexiteit, verrassing en verbeelding. Daarom neem ik de mate van subversiviteit in 

de vorm op als beoordelingscriterium voor community art. Gielen richt zich in zijn onderscheid tussen 

digestief en subversief vooral op het effect van een voorstelling. Maar enkel kijken naar het effect is 

als criterium te beperkt, omdat juist het proces zo belangrijk is. Vorm en effect staan met elkaar in 

verbinding: de vorm waarin de kunstenaar het verhaal van de gemeenschap giet bepaalt mede wat 

het effect is op het publiek. Op het moment dat de theatermaker de verhalen op een complexe, 

verrassende en een tot de verbeelding sprekende manier verwerkt, worden gemeenschap en publiek 

geactiveerd en kun je spreken van een meer subversieve verwerking van de verhalen. Hierbij geldt 

wel dat de theatermaker er voor moet waken dat zijn artistieke subversieve keuzes niet op gespannen 

voet staan met de waardigheid van de spelers. Ook mogen we niet vergeten dat een digestieve 

voorstelling wel degelijk ook een subversief karakter kan hebben, bijvoorbeeld als er een ontregelend, 
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schurend en uitdagend proces aan vooraf is gegaan. Dat moet meegewogen worden in de 

beoordeling. Subversief is dus niet per se beter dan digestief.  

Stut staat al bekend om zijn subversieve processen. Eerder producties gingen onder andere over 

seksualiteit onder ouderen, homoseksualiteit in volkswijken, racisme, spanning binnen de Turkse 

gemeenschap en verrassende nuances in het gedrag van Marokkaanse jongeren. De nieuwe missie 

van de groep is om nu ook te experimenteren met andere vormen. Naafs geeft daarbij expliciet aan 

dat hij op zoek is naar meer subversiviteit binnen die vormen (2013). In het tweede deel van deze 

scriptie zal ik analyseren hoe andere theatergroepen met dit soort uitdagingen omgaan.  

2.8. Zeven criteria  
Samenvattend kom ik tot de volgende zeven criteria voor community theater.  

1. Van de gemeenschap: het sociale thema van de gemeenschap vormt de basis van de 

voorstelling, de gemeenschap is de inspiratiebron voor de kunstenaar en voelt zich mede-

eigenaar van de voorstelling  

2. De gemeenschap als beoogd publiek: de voorstelling is in eerste instantie bedoeld voor de 

gemeenschap, die zich in de voorstelling kan herkennen. Het is echter ook van belang om 

een breder publiek te trekken om verhalen aan het licht te brengen die voor outsiders 

onbekend zijn  

3. De niet-autonome kunstenaar: de kunstenaar stelt de kijkbeleving van de gemeenschap 

centraal en niet zijn of haar eigen reputatie 

4. Wederkerigheid: een wederkerige relatie tussen kunstenaar en deelnemers ligt aan de basis. 

Het gaat om wederkerigheid in gesprekken, het ontwikkelen van ideeën, geleverde energie, 

betrokkenheid en uitvoering. Een oprechte wederkerige relatie is te herkennen aan de input 

van de gemeenschap die in de voorstelling terug te zien is 

5. Een kwalitatief hoogwaardig proces: de kwaliteit van het groepsproces kun je inschatten aan 

de mate van vertrouwen tussen de kunstenaar en deelnemers. Bij een goede 

vertrouwensrelatie zullen de deelnemers zich eerder openstellen en dat zie je terug in de 

voorstelling 

6. Waardigheid: doordat spelers dankzij de ambacht van de regisseur in hun kracht worden 

gezet, stralen zij trots en eigenwaarde uit wat maakt dat het publiek met respect en esthetisch 

plezier naar ze kijkt en luistert. Dit is niet alleen een sociale, maar ook een vormkwestie 

7. Mate van subversiviteit: verrassing, verbeelding en complexiteit in de voorstelling bevorderen 

de esthetische ervaring en activeren daarmee het publiek.10 

 Cohen-Cruz haalt in haar schrijven over kritiek in de community arts Nayo Watkins aan, die stelt dat 

er geen universele criteria zijn en dat er niet één specifieke kritische houding of één artistieke 

standaard is om kunst mee te beoordelen (2005, 124-125). Daarom zijn de besproken principes in dit 

hoofdstuk dan ook eerder een indicatie om een community art-project aan te herkennen en mee te 

analyseren, dan dat ze gezien moeten worden als een absolute standaard.  
                                                
10 De toepassing is uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemers. 
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�Uitgangspunten voor de artistieke ontwikkeling van Stut 

In het eerste deel van deze scriptie heb ik een kader opgesteld voor het analyseren en beoordelen 

van een community-theatervoorstelling. In het tweede deel behandel ik de vraag van de 

Cultuurcommissie Utrecht: hoe kan Stut zich op artistiek vlak verder ontwikkelen? Dit doe ik door drie 

community-theatervoorstellingen te analyseren vanuit de in deel één opgestelde criteria.  

 

  3. Een verhoogd zelfbewustzijn: Niet zonder ons  
In dit hoofdstuk bespreek ik de voorstelling Niet zonder ons van het MuziekAtelier in Delft. We 

ontdekken een digestieve verwerking van de verhalen, waardoor waardigheid ontbreekt. Donna Risa 

en Jochem Naafs reflecteren hierop, en verwerken dit in een aandachtspunt voor het werk van Stut, 

namelijk: het werken aan het zelfbewustzijn van de spelers. 
 

3.1. Het proces 

3.1.1. Een indruk  

“Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, niet zonder ons”. De woorden uit deze bekende zin van 

Ramses Shaffy vormden het uitgangspunt voor de voorstelling van het MuziekAtelier. Een gemêleerde 

groep van vijf mannen en vrouwen komt in dit muzikale geheel aan het woord. Ze representeren 

niemand anders dan zichzelf, de kleding die ze dragen past bij hun persoonlijkheid en zijn dan ook 

hoogst waarschijnlijk van henzelf. In het decor staat een boekenkast, een platenspeler, een vleugel en 

een ophoging voor de spelers. Ieder onderdeel van het decor is functioneel en heeft geen tweede 

betekenis. De spelers vertellen elk hun associatie met een lied dat paste bij een van de woorden zing, 

vecht, huil, bid, lach werk of bewonder. Zo krijgen we een lied te horen dat de actrice deed denken 

aan haar vader (bewonder), we horen het verhaal van het gevecht tegen een ernstige ziekte (vecht), 

en een speler leest voor uit de Thora (bid). Zo wisselen zij elkaar af totdat ieder woord uit de Shaffy 

regel is behandeld. Ze vertellen hoe muziek hun troost geeft en verbindt. De voorstelling eindigt dan 

ook al zingend in koor: “ Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Niet zonder ons”.  

 

3.1.2. Van de Delftse gemeenschap   

Wouter van den Haak is programmaleider van Kunst in de Wijken Delft, waar het MuziekAtelier 

onderdeel van is. Hij vertelt dat de spelersgroep van Niet zonder ons bestaat uit gevorderde 

deelnemers van het MuziekAtelier. Dit is een door Kunst in de Wijken ontwikkeld 

empowermentprogramma met muziek, beweging en zang, dat sinds 2009 wordt aangeboden aan 

participanten van re-integratietrajecten van het integratiebedrijf STUNT (Van den Haak, pers. 

comm.).11 Stichting STUNT stelt zich onder andere ten doel om sociale activering, re-

integratietrajecten en werkgelegenheidsinitiatieven te realiseren. De stichting organiseert 

                                                
11 Het MuziekAtelier is één van de drie onderdelen van het programma van drie dagdelen per week waaraan de participanten 

van STUNT actief moeten deelnemen (Van den Haak, pers. comm.).  
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verschillende sociale, maatschappelijke en culturele evenementen en richt zich op inwoners van Delft 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (Stichting Stunt 2013). Hiermee wordt de gemeenschap en 

haar sociale thema gedefinieerd (criterium 1). 

 

3.1.3.Voor de Delftse gemeenschap  

René Torenstra is pianist en componist en begeleidde het MuziekAtelier vanaf 2011.  

In een e-mail bericht aan de auteur op 17-04-2014, vertelt Torenstra dat hij community-art 

voorstellingen gewoonlijk speelt voor een publiek dat gerelateerd is aan de brongroep of daar zelf deel 

van uit maakt. Hij vond de materie uit deze voorstelling echter zo universeel dat er werd gekozen voor 

buurt- en bejaardenhuizen. Het publiek was dus breder dan de gedefinieerde gemeenschap, maar 

nog wel uit Delft afkomstig. Volgens Torenstra herkende het publiek zich in de verhalen vanwege hun 

eigen ervaringen: “De levensverhalen van mensen hebben toch universele thema's als liefde, familie, 

verlies en geluk. Veel mensen projecteren het gebrachte verhaal op hun eigen leven” (Torenstra, e-

mail bericht aan de auteur, 17-04-2014). Hiermee voldoet Niet zonder ons aan het tweede criterium: 

‘voor de gemeenschap’.  

 

3.1.4. Proces en relatie met de maker  

De spelers van Niet zonder ons zongen al enige tijd bij het MuziekAtelier. Gaandeweg ontstond er bij 

Torenstra het idee dat enkele spelers klaar waren voor meer dan de anonimiteit en veiligheid van de 

groep, en die “een verhaal hadden dat het waard was om verteld te worden en die dat konden doen 

door spel naast de muzikale component” (Torenstra, e-mail bericht aan de auteur, 28-03-2014). 

Torenstra werkte vanuit een persoonlijke interesse voor de gemeenschap. Hij wilde de unieke 

persoonlijkheid en het verhaal van de spelers op het toneel zetten, want volgens hem “is ieder mens 

als een boek dat het waard is om gelezen te worden” (Torenstra, e-mail bericht aan de auteur, 28-03-

2014).  

 De stap naar een grotere voorstelling voor een breder publiek was mogelijk door de 

vertrouwensrelatie (criterium 5) die Torenstra al met de spelers had opgebouwd. Spelers Vermeer en 

Van den Berg vertellen dat Torenstra de tijd voor hen nam en goed naar hen luisterde. Hij voelde de 

deelnemers aan en liet hen in hun waarde (Vermeer 2014 en Van den Berg, pers. comm.). Voor speler 

Ankie van den Berg hadden de doelen van Stichting STUNT het gewenste effect. Ze kreeg er naar 

eigen zeggen positieve energie van: ze kreeg sociale contacten en had een gevoel van samenzijn. 

Daarnaast leerde ze haar eigen grenzen aanvoelen en ontwikkelde ze haar talenten (Van den Berg, 

pers. comm.). Speler Rineke Vermeer voegt daar aan toe dat het meespelen in de voorstelling een 

therapeutisch effect had (2014). De spelers voelden zich gehoord, wat hen de moed gaf om hun 

verhaal met een groter publiek te delen. 

Ook de wederkerige relatie (criterium 4) tussen Torenstra en spelers maakte dit tot een kwalitatief 

hoogwaardig proces (criterium 5). Van den Haak vertelt hierover: “Wij leren van de deelnemers en de 

deelnemers van ons. We brengen allemaal onze talenten in: onze wortels, verhalen, nieuwsgierigheid 

en ervaring” (Van den Haak, e-mail bericht aan de auteur, 14-04-2014). Omdat muziek is wat deze 
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groep bindt, heeft Torenstra de deelnemers gevraagd welke muziek hen raakte, en met welke periode 

in hun leven dat te maken had. Van den Berg en Vermeer ervoeren deze manier van werken als 

harmonieus, waarbij hun inbreng op de eerste plaats stond (Van den Berg, pers. comm. en Vermeer, 

2014). Volgens Torenstra hebben de spelers de voorstelling geschreven, waarbij hij als gids 

fungeerde. Hij voegt daar aan toe: “Voor mij betekent community art dat de kunstenaar zijn ambacht 

en expertise ter beschikking stelt aan de brongroep om hun verhaal te vertellen. Ik ben een vertaler” 

(Torenstra, e-mail bericht aan de auteur, 28-03-2014). Hiermee stelt hij zich op als een niet-autonome 

kunstenaar, waarmee de voorstelling ook voldoet aan het derde criterium.  

 

3.1.5. Een digestief karakter 
In de voorstelling is echter duidelijk te zien dat Torenstra de rol van gids aannam (het begeleiden van 

de deelnemers), in plaats van die van een vertaler (het vertalen van de verhalen naar een artistieke 

vorm). De vorm had het meeste weg van ‘een plaatje en een praatje’. Dit is een veelgebruikte aanpak 

om kennis te maken met spelers, waarin zij hun associaties vertellen bij een zelfgekozen lied. Op zich 

is het een nuttige aanpak om tijdens een maakproces inspiratie op te doen en een veilige sfeer te 

creëren. Maar als presentatievorm voor een groter en wellicht veeleisender publiek heeft het 

beperkingen: er is onvoldoende aandacht voor de dramatische structuur en dus sprake van een 

beperkte artistieke vertaling. De verhalen zijn bijna letterlijk en on-geredigeerd op het toneel gezet. In 

de voorstelling wordt de sociale kwestie van de gemeenschap niet bevraagd en nog minder wordt er 

gezocht naar plekken waar het schuurt of waar het publiek aan het denken wordt gezet. De verhalen 

zijn duidelijk: je kunt als publiek enkel met de spelers meeleven of met ze meelachen. Dit geeft de 

voorstelling een uitgesproken digestief karakter. De ervaring die bij het publiek overheerst is 

herkenning. De sociale integratie van de spelersgroep wordt hiermee bevorderd, maar het publiek 

wordt nergens ontregeld.  
 

3.1.6. Gebrek aan waardigheid 
Niet zonder ons bezit onvoldoende overtuigingskracht om aan het criterium waardigheid (6) te 

voldoen. Dit komt vooral door de vorm waarin de verhalen gegoten zijn. Het is voorspelbaar en 

repetitief, en verzwakt daardoor de positie van de spelers op het podium.  

Risa en Naafs delen bovenstaande kritiek en ontlenen er leerpunten aan voor Stut. Risa vindt dat er 

dramaturgisch gezien een aantal stappen ontbreekt, zoals: het zoeken naar een aansprekende vorm 

en een betekenisvolle structuur (2013). Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat er bij dit proces geen 

professionele regisseur betrokken is geweest. Torenstra is componist en pianist en begeleidde de 

groep, waarbij hij werd geadviseerd door Van den Haak en Stikvoort, respectievelijk programmaleider 

en productieleider. Een professionele regisseur had de spelers bewust kunnen maken van de manier 

waarop zij op toneel stonden. Volgens Naafs gaat het om een specifiek bewustzijn, dat een speler 

weet wat hij doet en hoe het is om gezien te worden: “Je kunt jezelf heel waardig voelen maar als je je 

er niet bewust van bent van hoe er naar jou wordt gekeken dan heb je niet door dat je daar eigenlijk 

helemaal niet waardig staat” (2013). Spelers hebben hiervoor handvatten en training nodig die alleen 

een ervaren theatermaker kan aanreiken.  
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3.2. Stut en een verhoging van het zelfbewustzijn  
Risa en Naafs weten waar ze het over hebben. Ook bij Stut zijn niet alle spelers zich altijd even 

bewust van de manier waarop zij op het toneel staan, waardoor zij soms minder waardig overkomen. 

Risa geeft als voorbeeld één van de spelers van het StutKoor12 die zich vaak niet bewust is van haar 

omgeving en het feit dat alles wat ze op het toneel doet zichtbaar is. Ze zingt hard boven de rest van 

de groep uit en is daardoor geen onderdeel van het koor. Zodra zij zelf niet meezingt of meespeelt 

begint ze met een buurvrouw te kletsen of verstoort ze de concentratie van anderen. Spelers zoals zij 

begrijpen niet wat hun rol in het geheel betekent, laat staan dat ze zich bewust zijn van hoe ze 

overkomen op toneel. Dit maakt het spel slordig en allesbehalve overtuigend. De vertrouwensrelatie 

die Risa met de speler in kwestie aangaat maakt het mogelijk om haar concrete feedback te geven, 

maar soms werkt dat niet. Op zulke momenten geeft Risa haar een rol in het geheel die zorgt dat haar 

zwakke concentratie verbloemd wordt, door bijvoorbeeld te zorgen dat ‘kletsen’ dramaturgisch 

functioneel wordt in plaats van storend. 

Er zijn echter ook situaties waarin spelers zich juist niet voldoende bewust zijn van de enorme kracht 

die ze bezitten. Het is dan de rol van de regisseur om deze zo goed mogelijk naar voren te halen. Risa 

beseft dat er op dit vlak een cruciale uitdaging voor Stut ligt. Hoe verbloem je zwakke plekken, hoe 

haal je de kracht van spelers naar boven en hoe maak je ze er bewust van hoe ze bij het publiek 

overkomen? Naafs denkt dat het ‘show, don’t tell principe’ hiervoor geschikt kan zijn: niet vertellen hoe 

het niet moet, maar laten zien hoe het wél moet. Hij vertelt: “Niet dat ze mij moeten gaan kopiëren 

maar dat ze gaan invoelen: ‘Wat zou dat kunnen zijn? Wat zou iemand in het publiek nu zien?’ “(ibid.).   

Op het moment dat een speler begrijpt wat hij aan het doen is en hoe dit overkomt op het publiek zal 

dit zijn of haar overtuigingskracht versterken en daarmee de kwaliteit van de voorstelling verhogen. 

Voor Stut is het dus belangrijk om al tijdens het repetitieproces spelers naar de kant te halen en te 

laten zien wat er op de vloer gebeurt. Dit kan door scenes voor te spelen of tussentijdse evaluaties te 

houden en hierbij videobeelden van de repetities te laten zien.  

Er zullen altijd uitzonderingen zijn waarbij deze manier van werken niet baat. In zulke gevallen dient 

de theatermaker voor waardigheid boven kwantiteit in spelaandeel te kiezen. Dit betekent dat een 

zwakke speler een kleinere rol krijgt waarin hij ondersteunend kan zijn voor het geheel, maar niet met 

zijn zwakte de voorstelling en dus de andere spelers - en zichzelf - ondermijnt. Dit betekent niet dat 

zijn betrokkenheid in het geheel wordt verminderd. Deze speler kan wellicht zijn krachten kwijt elders 

in het proces. Denk hierbij aan vormgeving, techniek, of een luisterend oor voor spelers die het 

moeilijk hebben. Tegelijkertijd kan zijn verhaal alsnog nog worden ingezet, al dan niet gerepresenteerd 

door een ander lid van de gemeenschap. Op deze manier worden spelers als hij gewaardeerd en in 

hun kracht gezet, zonder dat zij de waardigheid van de voorstelling op negatieve wijze beïnvloeden.  

 

                                                
12 Het StutKoor is een onderdeel van Stut waarin een grote groep mensen van alle leeftijden liedjes maken en zingen die 

gebaseerd zijn op hun eigen levens. Het grootste deel van deze groep bestaat uit oud-spelers, die middels het koor aan 
Stut verbonden kunnen blijven.  
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4. Meer subversiviteit: En het droomt 

In dit hoofdstuk bespreek ik de Utrechtse voorstelling En het droomt en het voorafgaande proces. Een 

aantal subversieve strategieën van deze voorstelling blijkt een inspiratiebron voor het werk van Stut te 

kunnen zijn.  

4.1. Het proces  
4.1.1. Een indruk  
Bij binnenkomst is het geraamte van een boot zichtbaar: een grote balk met een aantal zijbalken 

eraan. Het blijkt het project te zijn van drie hele gewone mannen van middelbare leeftijd: Wout, 

Maarten en Berend. Zij vertegenwoordigen verschillende types: de huisvader, de gesloten man en de 

stoere jonge hond. De mannen staan op een omslagpunt in hun leven: het is nu of nooit. Ze zijn “bang 

om te gaan rotten, voordat ze überhaupt rijp zijn”. Nu is het moment om een grote boot te bouwen om 

de Atlantische Oceaan over te zeilen. In de voorstelling bouwen de mannen aan dit project, terwijl zij 

hun tragikomische verhalen over vriendschap, ouder worden en het nastreven van dromen 

uitwisselen. De dialogen worden onderbroken door een serie bewegingen waarmee ze het ouder 

worden vormgeven. Ze wisselen inspanning en ontspanning af, ze kijken om zich heen en naar zich 

zelf, ze gaan staan en uit vermoeidheid toch weer liggen. Uiteindelijk lopen ze doelgericht terug naar 

de boot om verder te gaan met klussen.  

Na veel geploeter en uitstel is de boot klaar. Hij past alleen niet door de deur om naar buiten te 

kunnen. Wout en Maarten hebben beiden bewust verkeerde maten doorgegeven, zonder het van 

elkaar te weten. Wout zag het bouwen van een boot als afleiding om niet aan het “aflopende-zaak-

gevoel” te denken. Maarten geeft aan dat hij niet van zijn vrouw mag, maar is eigenlijk zelf degene 

met een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij is bang om van huis weg te gaan. Berend is 

teleurgesteld en besluit alleen de oceaan over te gaan varen, waarop Wout zegt: “De wereld is rond 

Beer, of je dat nou leuk vind of niet. Je kunt niet van alles blijven wegvaren, want je komt vanzelf weer 

terug”. Wout en Maarten lopen af. Berend blijft alleen over en zingt een lied over ouder worden, 

verlangens en dromen.  

4.1.2. De gemeenschap en haar sociale thema: mannen in hun midlife  
Tijdens haar studie tot theatermaker maakte Lilian Vis Dieperink En het droomt: een voorstelling op 

basis van de persoonlijke verhalen van mannen in hun midlife. Ze begon met het interviewen van 

diverse mannen van middelbare leeftijd uit haar eigen omgeving. Daarnaast zocht Vis Dieperink 

spelers die ze én kon interviewen én die ook de verhalen van andere mannen konden representeren. 

Via diverse websites voor het amateurtheater vond ze mannen van middelbare leeftijd die 

geïnteresseerd waren in spelen (Vis Dieperink 2013). Hierin maakte Vis Dieperink de keuze voor een 

meer softcore benadering: ze koos voor mannen die al enige ervaring hadden met spelen, en zich hier 

ook voor aanboden.  

Het sociale thema van de gemeenschap, mannen van middelbare leeftijd, is hier de midlife: de 

periode in het midden van het leven waarin mannen de balans opmaken. Waar loop je als man 
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tegenaan, wat is er van je dromen terecht gekomen en hoe ga je om met de veranderingen in je 

lichaam en je omgeving? Volgens Vis Dieperink herkennen veel middelbare mannen zich in de 

dilemma’s uit de voorstelling. Toch was het geen bewuste keuze om de voorstelling voor deze 

specifieke gemeenschap te maken, zo vertelt ze: “Het is gemaakt voor iedereen” (ibid.). Uiteindelijk 

trok de voorstelling dan ook een meer algemeen publiek afkomstig uit de onmiddellijke omgeving van 

Utrecht. Hiermee voldoet de voorstelling aan criterium 2: ‘de gemeenschap als beoogd publiek’, al is 

het dan enkel in geografische zin en daarmee vrij beperkt.  

4.1.3. Het proces en de relatie tussen kunstenaar en gemeenschap 
Spelers Ben Abelsma, Hans van der Veen en Willem van Dinteren13 vertellen dat naast hun wens om 

te acteren, het thema midlife maakte dat ze mee wilden doen. Ze herkenden zich in het thema en het 

leek ze een uitdaging om dit open te breken voor een publiek (Abelsma, Van der Veen en Van 

Dinteren, pers. comm.). Vis Dieperink won vanuit een oprechte en persoonlijke interesse het 

vertrouwen van de mannen, zodanig dat zij zich vrij voelden te vertellen waar ze tegenaan liepen in 

deze fase van hun leven. Abelsma: “Lilian is iemand bij wie ik me op mijn gemak voel, en dus mijzelf 

kan en mag zijn” (Abelsma, e-mail bericht aan de auteur, 18-03-2014). Maar ook tussen de spelers 

ontstond er volgens Van Dinteren en Van der Veen een chemie die maakte dat er een veilige sfeer 

ontstond om gevoelens en ideeën te delen tijdens het proces (Van Dinteren en Van der Veen, pers. 

comm.). Voor Abelsma was dit een leerproces. De gesprekken over het thema werkten voor hem 

relativerend. Hij ontdekte dat hij niet alleen staat in zijn gevoelens en dat er overeenkomsten zijn met 

andere ouder wordende mannen (Abelsma, pers. comm.). 

Na de onderzoeksfase handelt Vis Dieperink naar eigen zeggen autonoom in het maken van artistieke 

keuzes: “Ik denk soms wel eens: jouw verhaal is prachtig, maar dit kan jij niet op toneel” (2013). We 

hebben in paragraaf 2.6. kunnen lezen dat de community-theatermaker vanuit het beschikbare 

materiaal naar de juiste vorm dient te zoeken. Vis Dieperink besloot echter al aan het begin van het 

proces dat de voorstelling een fictief verhaal zou worden, gebaseerd op de interviews.  

Het nemen van een aantal onafhankelijke artistieke keuzes maken haar echter niet tot een autonoom 

kunstenaar. Volgens Abelsma zorgde de vertrouwensrelatie die Vis Dieperink van meet af aan met de 

spelers opbouwde, dat de spelers de ruimte voelden om zich te bemoeien met het creatieve proces 

(Abelsma, pers. comm.)14. Abelsma schreef zelfs twee monologen die werden opgenomen in de 

voorstelling. Ook Van der Veen vertelt dat de inbreng van de spelers groot was. Repetities bestonden 

soms meer uit praten over de voorstelling dan uit spelen (Van der Veen, pers. comm.). Er ontstond zo 

een gevoel van mede-eigenaarschap bij de spelers: “Naarmate wij elkaar beter leerden kennen werd 

het stuk steeds meer een gevolg en vervolg van het interview” (Van der Veen, e-mail bericht aan de 

auteur, 14-03-2014).  

                                                
13 Abelsma speelde de rol van Wout, Van der Veen speelde Maarten en Van Dinteren was Berend. 
14 Een kanttekening hierbij is dat twee van de drie spelers al enige ervaring hadden met acteren. Dit maakt de stap om inbreng 
te durven geven ook minder groot.  
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Hoewel de vorm (fictie) al vast stond, werkte Vis Dieperink dus wel degelijk vanuit de bestaande 

krachten van de spelers, de zogenaamde asset based approach van Cohen-Cruz (paragraaf 2.1.1.) 

Abelsma vertelt dat Vis Dieperink goed naar de spelers keek en luisterde, en zo ieder op de juist plek 

in de voorstelling zette. Op deze manier haalde ze volgens hem het beste uit de spelers: “We hadden 

allemaal onze eigen kwaliteiten die precies in elkaar vielen in de voorstelling” (Abelsma, e-mail bericht 

aan de auteur, 18-03-2014). Dit was dan ook terug te zien in de voorstelling: de spelers kwamen 

waardig over: het publiek keek met respect en esthetisch plezier naar de mannen die vol overtuiging 

speelden.  

Al met al zorgt het mede-eigenaarschap van de gemeenschap, de niet-autonome aanpak van Vis 

Dieperink (en daarmee de wederkerige relatie), de vertrouwensbasis en de waardigheid dat deze 

voorstelling voldoet aan de criteria 1,3,4, 5 en 6 voor community theater.  

4.1.4. Metaforen ter bevordering van subversiviteit en waardigheid 
De waardigheid van de spelers had niet alleen te maken met hun persoonlijke krachten, maar ook met 

de zorgvuldig uitgewerkte vorm.  

Vis Dieperink geeft aan dat ze veel waarde hecht aan het activeren van het publiek (2013). Dit doet ze 

door verschillende lagen aan te brengen in de voorstelling, door het gebruik van fysiek spel en met 

name door het gebruik van metaforen zoals de boot, de oceaan en de deur. Dit zorgt ervoor dat de 

voorstelling verder gaat dan alleen een letterlijke, digestieve verwerking van de interviews. Een 

belangrijke metafoor is de boot, die staat voor de dromen en tegelijkertijd ook de angsten van de 

mannen. Dit idee is in de loop van het proces ontstaan (Abelsma, pers. comm.). De vertrouwensrelatie 

die Vis Dieperink inmiddels met de spelers had opgebouwd maakte dat het mogelijk werd om op een 

meer onafhankelijke, subversieve manier met de verhalen van de spelers te gaan werken.  

En het droomt is geen schoolvoorbeeld van subversief theater. Het haalt niet uit naar een thema in de 

maatschappij, is niet buitengewoon kritisch en ontwricht het publiek niet bovenmatig. Toch is het 

volgens de principes van het community theater te bestempelen als subversief (criterium 7). Zoals 

besproken in paragraaf 2.7. kenmerkt subversief community theater zich door een actief karakter. Het 

publiek van En het droomt wordt via metaforen als een boot bouwen en de te kleine deur uitgedaagd 

om na te denken over het sociale thema. De metaforen zijn tegelijk herkenbare vormen. Ze staan 

dicht bij ‘de gewone mens’, wat een ander belangrijk kenmerk is van het community theater, zoals we 

hebben kunnen lezen in paragraaf 1.2.2.  

4.2. Stut en subversiviteit  

4.2.1. Experimenteren met gelaagdheid  
Stut gaat in zijn voorstellingen ook op zoek naar herkenning bij het publiek, maar werkt toch minder 

subversief dan de maker van En het droomt. Identificatie is vanaf de beginjaren een belangrijk 

onderdeel in het werk van Stut. Dit houdt in dat het publiek de mogelijkheid moet hebben om zich te 

herkennen in de situatie, de personages, de omgeving en/of de taal (Risa, 2013). Bezoekers van Stut-

voorstellingen worden emotioneel geraakt door mensen, gedrag of situaties die ze ook in hun eigen 

leven hebben meegemaakt en die hun oordeel over hun eigen ervaringen doet veranderen. Risa wijst 
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echter op de meer digestieve werkwijze die Stut in de beginjaren hanteerde, namelijk het nabootsen 

van concrete situaties op het podium (ibid.). Stut heeft hier de afgelopen jaren een ontwikkeling in 

doorgemaakt door met andere vormen dan teksttoneel te gaan werken. Naafs vindt echter dat Stut 

hierin nog veel verder kan gaan. Herkenning kun je ook, en soms zelfs beter, bereiken door minder 

talig of minder letterlijk te werken, vindt hij. Bij een te letterlijke reconstructie van een herkenbare, 

concrete situatie uit het leven van een deelnemer dreigt het gevaar dat een voorstelling te uitleggerig 

wordt (Naafs 2013).  

Als een voorstelling te letterlijk is, wordt de kijker niet op zijn verbeelding aangesproken. Naafs stelt 

dat ook als een toeschouwer niet alle elementen van de voorstelling één op één in zijn eigen 

referentiekader kan plaatsen, ze toch geprikkeld of emotioneel geraakt kunnen worden. Hij vindt het 

daarom interessant om op zoek te gaan naar meer abstractie (ibid.). Dat kan door te achterhalen wat 

aan de persoonlijke verhalen ten grondslag ligt. Dit kan iets universeels zijn, maar ook iets 

vervreemdends, waarmee de spelers zich toch kunnen identificeren op persoonlijk, individueel vlak. 

Naafs is op zoek naar dubbele lagen die begrijpelijk zijn voor zowel ervaren als onervaren 

theaterpubliek. Als voorbeeld verwijst hij naar de centrale metafoor in En het droomt. Enerzijds is het 

een heel concreet verhaal voor de onervaren bezoeker, die letterlijk een boot ziet ontstaan op het 

toneel. Anderzijds is het een metafoor voor het meer ervaren publiek. Voor hen kan de boot symbool 

staan voor het vastzitten in een situatie, een midlife-crisis, de wens om schoon schip te maken en tal 

van andere invullingen. Naafs vindt dit een goed voorbeeld van abstract doordenken op een 

maatschappelijk thema en dat vertalen in een aansprekend beeld. Een gelaagd, prikkelend, uitdagend 

beeld werkt dan ook subversiever omdat het volgens Naafs een actievere houding van de 

toeschouwer vereist en de gemeenschap niet alleen integreert maar ook emancipeert (ibid.).  

4.2.2. Voor(onderstellingen over) de gemeenschap 
Naafs geeft ook een voorbeeld van een Stut-productie waarin hij een interessante subversieve 

strategie zag: Even serieus, nee maar nu echt (2010). In deze voorstelling met Marokkaanse jongeren 

komt één van de jongens vlak voor aanvang van de voorstelling al bellend de zaal binnen. De 

toeschouwers hebben nog niet in de gaten dat de jongen een acteur is en worden in hun vooroordeel 

bevestigd: alle Marokkaanse jongeren zijn asociaal. Als de bellende jongen onderdeel van de 

voorstelling blijkt te zijn, is het publiek meteen ontregeld omdat het geconfronteerd wordt met zijn 

ongenuanceerde beeld over een bepaalde gemeenschap. Er kwamen veel reacties uit het publiek. 

Een jongerenwerker heeft zelfs na afloop van de voorstelling zijn excuses aangeboden omdat hij 

hardop tegen zijn buurman zijn oordeel over de jongen uitsprak toen deze al bellend binnenkwam. 

Güner Güven, de regisseur van Even serieus, nee maar nu echt, vertelt dat hij flink zijn best heeft 

moeten doen om zijn collega's te overtuigen van deze keuze (Güven, pers. comm.). Zij leken soms 

wel erg te betwijfelen of de gemeenschap de subversieve keuzes en de ironie wel konden begrijpen. 

Naafs vind daarom dat het publiek eerder in het proces betrokken moet worden om dit soort situaties 

te ondervangen (2013). Bij Even serieus, nee maar nu echt zijn open repetities georganiseerd waarbij 

een aantal vertegenwoordigers van de gemeenschap reflecteerden op scenes. Stut kan deze 

methode structureler inzetten. Door het publiek intensiever te betrekken kan voorkomen worden dat 
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ongegronde aannames over de gemeenschap de artistieke ontwikkeling belemmeren. Naafs vindt dat 

Stut anders met zijn publiek om moet gaan. Hij vindt dat er artistieke keuzes worden gemaakt vanuit 

een onderschatting van de toeschouwers (2013.). Naafs wil daarom vaker het publiek uitnodigen 

tijdens het maakproces en het vervolgens hele specifieke vragen stellen over individuele scenes 

(2013). Het resultaat hiervan zou kunnen zijn dat een regisseur vrijer kan experimenteren zonder 

daarbij het contact met de gemeenschap te verliezen, omdat deze als het ware deelgenoot wordt van 

de artistieke keuzes. Risa vraagt zich net als Naafs af of de gemeenschap alles wel letterlijk moet 

begrijpen: “Hoe komt het over als je iets abstracts of poëtisch zegt? Moeten ze dat ook begrijpen? 

Kunnen ze er wel iets van vinden zonder dat je het helemaal gaat uitpluizen? Dat is de vraag” (2013). 

Net als Naafs wil zij het publiek eerder bij het artistieke proces betrekken, maar ze wil voorkomen dat 

de theatermaker aan het publiek gaat uitleggen waarom hij/zij bepaalde keuzes maakt. De repetities 

openstellen voor vertegenwoordigers van de gemeenschap moet alleen dienen om reacties te peilen, 

niet als informele kunsteducatie, vindt zij. 

4.2.3. Input vanuit de gemeenschap  
Een ander idee van Risa is om spelersgroepen mee te nemen naar voorstellingen in het reguliere 

theater. In plaats van deze voorstelling alleen te bekijken, wil ze de voorstelling ook samen met hen 

gaan analyseren. Op deze manier, die geïnspireerd lijkt op de Wijkjury van Zina Platform15 die op 

structurele basis theatervoorstellingen bezoekt met buurtbewoners en deze met hen bespreekt, krijgt 

ze inzicht in welke vormen de gemeenschap interessant vindt en hoe zij deze ervaart.  

Inmiddels vragen spelers zelf ook aan de artistieke leiding van Stut om hen te helpen zoeken naar 

nieuwe vormen. Zo willen de leden van het StutKoor gaan experimenteren met nieuwe soorten 

muziektheater. Als voorbeeld geven ze de voorstelling Terug naar later van het Rotterdams 

Wijktheater. Dit is een humoristische voorstelling van 55-plussers met liedjes en herinneringen. De 

vorm van deze voorstelling is op zich niet nieuw, maar voor het StutKoor wel. De niet-chronologische 

montage-techniek vinden ze interessant omdat deze dynamisch oogt maar nog steeds voldoende 

mogelijkheden biedt voor het publiek om mee te zingen en op die manier identificatiemogelijkheden 

verschaft. Weer andere leden van het koor willen meer met wereldmuziek doen of zelf politiek-

kritische liederen schrijven. Dit initiatief dat uit de spelersgroep zelf komt is tevens een stap naar meer 

subversiviteit in het eindresultaat. Het biedt veel perspectief voor een toekomst waarin het artistieke 

niveau van de Stutproducties ook de cultuurcommissie van de stad Utrecht zal kunnen behagen.  

 

 

 

                                                
15 In het volgende hoofdstuk wordt dieper op de werkwijze en eigenschappen van Zina Platform ingegaan.	  
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5. Het voordeel van professionals en een gefaseerde  

 structuur: de Wijksafari 

Zina Platform is een groep kunstenaars die huist in Broedplaats de Vlugt in Slotermeer. Van hier uit 

trekken theatermakers de wijken in om contacten te leggen met de bewoners. Het is een 

ontmoetingsplek voor bewoners, waar kunstenaars cursussen en activiteiten aanbieden (Zina 2013). 

Female Economy, het artistieke bureau van Adelheid Roosen, zette in 2012 in samenwerking met Zina 

Platform de eerste Wijksafari in Amsterdam op. Deze vier uur durende voorstelling biedt een 

rondleiding door Slotermeer en omliggende buurten, waarin men een kijkje krijgt in het leven van de 

bewoners. In 2013 vond er ook een Wijksafari plaats in Utrecht, vanuit hetzelfde concept.  

Op basis van gesprekken met Titus Muizelaar (artistiek adviseur en dramaturg Female Economy) en 

een aantal spelers, zal ik beide Wijksafari’s bespreken en analyseren. Omdat de werkwijze in 

Amsterdam en Utrecht hetzelfde is geweest, gaat deze analyse afwisselend over beide processen. 

Vervolgens koppel ik mijn bevindingen aan de artistieke ontwikkeling van Stut. Uit gesprekken met 

Risa en Naafs zal blijken dat het werken met professionals het experiment waard is voor Stut. 

Daarnaast laat ik zien hoe Stut de gefaseerde structuur van de Wijksafari kan toepassen in haar eigen 

artistieke proces.  

 

5.1. Het proces  
5.1.1. De Wijksafari in Amsterdam  
Aangekomen in Slotermeer wordt de groep publiek van ongeveer tien personen ontvangen in een 

woonkamer.16 Een jonge Turkse man (Melih Gençboyaci) keuvelt over herinneringen aan zijn 

moederland, terwijl de Hollandse bewoonster van het huis (Trees Hoekstra) binnenkomt. Er ontstaat 

een speelse dialoog over liefde, herinneringen en gemis. Het blijkt dat zowel de jongeman als de 

vrouw een band met Turkije hebben. Vervolgens neemt Gençboyaci ons mee naar buiten en worden 

we opgehaald in een oude stadsbus, die ons naar de volgende locatie brengt. Tijdens deze rit krijgen 

we een workshop levensliederen door een Amsterdamse accordeonist. Wanneer we uitstappen staat 

er een grote Mercedes met daarin een gesluierde vrouw: Wende Snijders. Ze zingt een lied over 

onderweg zijn, terwijl ze gehaast om zich heen kijkt. Vervolgens rijdt ze halsoverkop weer weg. De 

volgende stop van de tour is een centraal punt in de buurt: een theehuis. Onze gids Gençboyaci geeft 

het stokje over aan een nieuwe gids, de Frans- Arabische Myriam Sahraoui. Zij neemt ons mee naar 

een huis waar de Marokkaanse Malika Hamdaoui woont. De gids en de gastvrouw blijken elkaar te 

kennen van de cursus emotioneel lichaamswerk die de gids aan dames uit de wijk geeft in De Vlugt. 

Via een IPod horen we intieme en indringende teksten over moeders, terwijl de twee dames op bed 

gaan liggen. Het lijkt alsof ze oefeningen uit de eerder genoemde cursus doen: ademhaling, aanraken, 

rustig worden. Het is een ritueel ogend geheel dat zich constant herhaalt. Vervolgens worden we 

                                                
16 Het publiek wordt verdeeld over meerdere routes, waarbij het de bedoeling is dat het de buurt en een aantal wijkbewoners 

beter leert kennen. Deze synopsis is gebaseerd op één van de routes in Amsterdam. 
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meegenomen naar een klein kapelletje achter de flat. We krijgen dadels en amandelkoekjes te eten 

en zien op een laptop videobeelden van de emotionele ontmoetingen van de twee vrouwen met hun 

moeders. Na dit intieme moment worden we buiten opgewacht door een groep ‘scooterjongens’. We 

mogen achterop gaan zitten en krijgen een tour door Bosch en Lommer. De route eindigt in een 

garage. We krijgen een film te zien waarin Roosen vertelt over een architect die voor ontelbaar veel 

speelplekken in Amsterdam heeft gezorgd. Na het filmpje vervolgen we de wandeling door de wijk, 

waarbij ook Roosen zich aansluit. Door de wijk heen zijn teksten van bewoners op muren te zien. De 

route eindigt op een plein, waar alle scooterjongens tezamen zijn gekomen. Roosen en de groep 

jongeren rijden op hun scooters een aantal patronen op klassieke muziek. Na de scooter-choreografie 

lopen we naar het eindpunt van de route: de Vlugt, waar we nog wat eten en napraten.  

5.1.2. Een ontmoeting met de gemeenschap 
Slotermeer en zijn bewoners maakten de theatermakers van Zina & Female Economy (hierna: Zina) 

nieuwsgierig. Volgens Muizelaar hadden de kunstenaars de autonome behoefte om ontmoetingen aan 

te gaan met de Slotermeerse bewoners. Het doel was hierbij om zowel de kunstenaar als de bewoner 

“een stap uit schaamte en verlegenheid te laten zetten” (Muizelaar 2013). Muizelaar herkent het 

sociale thema van de wijk: de sociale onrust en daarbij behorende vooroordelen (ibid.). Hoewel Zina 

de wijk in een ander perspectief wilde zetten voor het grotere publiek, was dit niet het uitgangspunt 

aan de start van het proces. Niet het sociale thema, maar het onderzoeken van ontmoetingen met 

individuen uit de wijk stond voorop. Sterker nog, het ging volgens Muizelaar om wat daar uitkwam, 

namelijk het eindresultaat van deze ontmoetingen op het toneel (ibid.). Toen bleek dat dit concept 

werkte zijn de kunstenaars in het voorjaar van 2013 de wijken van Utrecht ingetrokken, om vanuit 

dezelfde aanpak een Wijksafari Utrecht te maken.  

Het uitgangspunt van zowel de Amsterdamse als de Utrechtse Wijksafari was dus om ontmoetingen 

tot stand te brengen tussen de theatermaker en wijkbewoners. Het resultaat van de ontmoetingen is 

vervolgens omgezet tot een artistiek product, waarin zowel de verhalen van de theatermaker als van 

de wijkbewoners voor het voetlicht komen. Het gevoel van mede-eigenaarschap verschilt echter onder 

de geïnterviewde deelnemers. Malika Hamdaoui voelde zich wel degelijk eigenaar van haar scene, zo 

vertelt ze: “De scene is van ons samen, we hebben het samen gedaan” (2014).17 Ook Hassan 

Oumhamed van de Wijksafari in Utrecht ervoer het eindresultaat op deze manier (Oumhamed, pers. 

comm.). Trees Hoekstra zag haar scene als een uitwisseling van herkenbare overeenkomsten en 

tegenstellingen met Gençboyaci. Maar zij ervoer zichzelf ook als een pion in het geheel; zij voelde 

zich een speler in een “Adelheid-voorstelling” (2014).  

Omdat het sociale thema niet het uitgangspunt van de voorstelling was, en het gevoel van mede-

eigenaarschap onder de geïnterviewde spelers verschilt, kan er niet met overtuiging gesteld worden 

dat de voorstelling voldoet aan het criterium ‘van de gemeenschap’ (1). Datzelfde geldt voor het 

criterium ‘gemeenschap als beoogd publiek’ (2). Volgens Muizelaar is de Wijksafari niet alleen 

bestemd voor de wijkbewoners, maar omarmt het het hele stadsdeel (2013). De publiciteit was echter 

                                                
17 Hiermee doelt zij op de samenwerking met theatermaker Myriam Sahraoui.  
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met name gericht op het reguliere schouwburgpubliek en de toeschouwers kwamen dan ook 

grotendeels van buiten de wijken. Dit bracht wel met zich mee dat het goed lukte om de voorstelling 

buiten de gemeenschap te laten circuleren. Dit had waarschijnlijk ook te maken met het feit dat 

Roosen een bekende naam is en de voorstellingen in nauwe samenwerking met stadsschouwburgen 

geproduceerd werd.  

5.1.3. Representatie van de gemeenschap 
Op de routes tussen de scenes waren er verschillende momenten waar de kunstenaar de 

gemeenschap representeerde. Een voorbeeld is de scene met Wende Snijders, waarin zij als 

gesluierde vrouw in een Mercedes een lied zingt, en zo een deel van de Islamitische gemeenschap in 

Slotermeer representeert. Er werd een verrassend en schurend effect bereikt door een Hollandse 

actrice in te zetten voor deze rol. Dit maakt de representatie volgens de in hoofdstuk 2 opgestelde 

criteria subversief (7).  

In paragraaf 2.1. hebben we kunnen lezen dat bij representatie de ambacht en visie van de 

kunstenaar in dienst moeten blijven staan van het belang van de specifieke groep waarmee gewerkt 

wordt. De keuze voor representatie in de Wijksafari is volgens Muizelaar om vooroordelen onderuit te 

halen: “Het is een plaatje wat je maakt, wat in ieder geval de realiteit weer een bredere dimensie 

geeft” (ibid.). Hiermee lijkt er een artistieke keuze voor representatie gemaakt te zijn in het belang van 

een gemeenschap waar veel vooroordelen over bestaan.  

Dit wordt echter tegengesproken wanneer Muizelaar zijn keuze voor Wende Snijders onderbouwt: “Wij 

kennen toevallig veel mensen die bekend zijn en goed kunnen zingen. Dat is toch leuk? Een kadootje” 

(ibid.). Muizelaar maakt dus eigenlijk een keuze voor virtuositeit en conventionele kwaliteit, waarbij 

bovendien opportunistische motieven een rol spelen. Daarmee begeeft hij zich buiten de grenzen van 

het community theater, waar het belang van de gemeenschap op de eerste plaats staat (criterium 1). 

5.1.4. Het proces: verschillende fases 
Het proces van de Wijksafari bestond uit verschillende fases. De criteria ‘niet autonome-kunstenaar’ 

(3), ‘wederkerigheid’ (4), ‘kwaliteit van het proces’ (5) en ‘waardigheid’ (6) bespreek ik aan de hand 

van deze fases.  

Fase 1: de ontmoeting  

 “Waar je tegen aan loopt daar kan je iets mee. Daar moet je misschien iets mee, omdat je 

een bepaalde gedachte hebt over hoe je je tegenover de medemens wil verhouden” 

(Muizelaar, 2013). 

Vanuit bovenstaande denkwijze trok Zina de wijken in. De kunstenaars wilden de wijkbewoners 

ontmoeten op basis van het toeval. Hiervoor gingen ze langs bij theehuizen, winkels, en andere 

ontmoetingsplaatsen.  
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Eerder al bespraken we dat deze zoektocht naar ontmoetingen is ontstaan vanuit een autonome 

behoefte van de kunstenaars. Zij gingen niet af op een hoorbaare of onhoorbaare roep van de 

gemeenschap, maar ze gingen gericht op zoek naar leden van de gemeenschap. De ontmoetingen 

waren dan ook niet zo willekeurig als Muizelaar doet overkomen. Malika Hamdaoui nam al voor de 

Wijksafari deel aan de cursus emotioneel lichaamswerk van Myriam Sahraoui, één van de 

theatermakers van Zina. Dankzij deze cursus was Sahraoui al op de hoogte van de bijzondere 

persoonlijke verhalen van de dames en was er al een vertrouwensrelatie opgebouwd, aldus Hamdaoui 

(2014). Trees Hoekstra werd ook door Zina gevraagd om mee te doen aan de genoemde cursus. Na 

een aantal keren kosteloos te hebben deelgenomen werd haar gevraagd een tegenprestatie te 

leveren in de vorm van deelname aan de Wijksafari. Aangezien Hoekstra ook Turks spreekt, wilde 

Zina haar koppelen aan de uit Turkije afkomstige Gençboyaci (Hoekstra 2014). Ook in Utrecht zijn de 

ontmoetingen niet altijd toevallig verlopen. Aan de start van de Wijksafari Utrecht zijn Roosen en 

Muizelaar bij Stut langs geweest om ideeën en contacten uit te wisselen. Via deze weg zijn twee zeer 

ervaren spelers van Stut, Albert van den Heuvel en Hassan Oumhamed, bij de Wijksafari betrokken 

geraakt.  

Zina gaat op deze manier gericht op zoek naar ontmoetingen met mensen met wie zij artistieke 

kwaliteit kunnen garanderen. Hieruit blijkt dat Zina kiest voor zijn eigen reputatie boven die van de 

gemeenschap. Het gezelschap werkt zo vanuit een meer autonome insteek, waarmee deze 

procesfase niet voldoet aan criterium 3.  

Fase 2: de adoptieperiode   
Toen er eenmaal duo’s waren gemaakt begon de adoptieperiode. Hierbij trok de kunstenaar voor een 

periode van twee weken in bij de wijkbewoner, de zogenaamde adoptieouder.18 Op deze intensieve 

manier leerden de wijkbewoner en de theatermaker elkaar beter kennen. Volgens Muizelaar is deze 

adoptieperiode de essentie van het werk van Zina en is wederkerigheid (criterium 4) de artistieke 

motor van alle verhalen (2013.). Hierbij past als eerste kanttekening dat het pas echt wederkerig zou 

zijn geweest als de wijkbewoners ook bij de theatermakers hadden gelogeerd. De tweede 

kanttekening is dat de ervaring omtrent wederkerigheid tijdens die periode per speler verschilt. Albert 

van den Heuvel, adoptieouder van theatermaker Thomas de Bres, ervoer de gesprekken met hem niet 

als wederkerig. De Bres nam volgens hem nogal de overhand in de gesprekken, mede omdat Van den 

Heuvel niet het type is dat de behoefte voelt om deze ruimte uit zichzelf in te nemen (Van den Heuvel, 

pers. comm.). Het was echter de verantwoordelijkheid van De Bres om een veilige situatie te 

scheppen waarin Van den Heuvel zich uitgenodigd voelde om zijn verhaal te doen. Trees Hoekstra 

voelde zich wel uitgenodigd om haar verhaal te doen, maar dan als leverancier van inhoud voor het 

werk van Gençboyaci (2014). Hassan Oumhamed, (die Michiel Mwaka Blankwaardt in adoptie nam) 

en Malika Hamdaoui hadden een andere ervaring. Zij ontdekten veel raakvlakken met hun adoptant 

en ervoeren de gesprekken en hun aandeel in de voorstelling als respectvol en gelijkwaardig 

(Oumhamed, pers. comm. en Hamdaoui 2014).  

                                                
18 De insteek was om de theatermaker twee volledige weken bij de adoptieouder in te laten trekken. In de praktijk kwam het veel 

voor dat de kunstenaar slechts een paar nachten kwam logeren, alleen overdag langskwam, of dat kunstenaar en 
wijkbewoner elkaar op een andere locatie ontmoetten.   
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Omdat er sprake is geweest van verschillende soorten relaties tussen wijkbewoners en 

theatermakers, is het niet mogelijk een eenduidige conclusie te trekken over de mate van vertrouwen 

tussen de partijen, wat een belangrijke maatstaf is voor de kwaliteit van het proces (criterium 5). Wel 

kan over het proces gezegd worden dat de geïnterviewde spelers het bijzonder en leerzaam vonden. 

Zo vertelt Hamdaoui hoe haar waarnemingskader is verschoven: “Ik dacht dat de samenleving 

verdwaald was. Maar toen ik de Wijksafari deed besefte ik dat dat niet zo was. We kunnen gewoon 

samen leven” (2014). Hoekstra geeft aan dat ze het proces - het aftasten, de ontwikkeling en de 

gesprekken met de betrokkenen - beduidend interessanter vond dan het eindresultaat (Hoekstra, e-

mail bericht aan de auteur, 04-04-2014).  

Fase 3: dramaturgie  
Na de adoptieperiode begon het artistieke proces en deden de geadopteerde theatermaker en de 

adoptieouder een voorstel voor een scene aan Roosen en Muizelaar. Muizelaar vertelt dat de 

dramaturg in deze fase gezien moet worden als een gelijkwaardige partner in het gesprek (2013). Dit 

wekt de indruk alsof er een artistiek proces gaande is op basis van gelijkwaardigheid tussen de 

partijen. Muizelaar vertelt dat het artistieke team een context probeerde te scheppen die ervoor moest 

zorgen dat de authenticiteit en de waarachtigheid van het verhaal van de wijkbewoner werd gedragen 

door degene tegenover wie hij of zij zat. De authenticiteit van de spelers was volgens hem dan ook 

belangrijker dan de kwaliteiten van de betrokken professionals. De kwaliteit van de voorstelling wordt 

volgens Muizelaar onder andere bepaald door de aanpak van de omgeving, de aanpak van het 

verhaal, de innerlijke attitude van de deelnemers en de samenhang hiertussen (ibid.).  

De laatste fase van het proces staat dan ook in het teken van deze zaken. Bij Oumhamed en 

Hamdaoui werd er nadrukkelijk gewerkt aan het zo natuurlijk mogelijk vertellen van hun eigen verhaal 

op een zo waardig mogelijke manier (Oumhamed, pers. comm. en Hamdaoui 2014). Bij Hoekstra lag 

de nadruk op de aanpak van de omgeving. Ze vertelt dat de dramaturg uiteindelijk bepaalde wat er in 

het huis kwam te staan en wat voor een theatrale invulling dat kon hebben voor het publiek. Ze vindt 

het niet zo relevant om daar als speler iets van te vinden (2014).  

In deze fase zetten de kunstenaars hun ambachten in om de uiteindelijke voorstelling tot een zo 

waardig mogelijk eindproduct te maken. Waardigheid is in deze dramaturgie van grote betekenis voor 

Muizelaar, zo vertelt hij: “De skills van de mensen die er aan meedoen zijn dusdanig dat ik er wel 

vertrouwen in heb dat het in ieder geval ten aanzien van mijn eigen wens om iets te maken van 

dusdanig niveau zal zijn dat ik in de spiegel durf te kijken” (2013). 

Hier ontdekken we echter weer een autonome insteek. Weliswaar voldoet Muizelaar hier aan het 

criterium dat de spelers waardig (6) moeten overkomen in het eindproduct. Hij richt die waardigheid 

echter op zijn eigen belang, in plaats van op de wijkbewoners. Hiermee beweegt hij zich richting de in 

paragraaf 2.4. besproken autonome kunstenaar die te allen tijde bezig is om zijn persoonlijke visie om 

te zetten in een artistiek product. Uit zijn citaat blijkt dat hij het belang van de gemeenschap niet 

belangrijker vindt dan de artistieke kwaliteit van het eindproduct.  
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Al met al is het proces van de Wijksafari vanuit overwegend autonome behoeftes ontstaan en 

verlopen, en voldoet het daarmee niet aan alle criteria van het community theater. Het inzetten van 

professionals, de nadruk op vormgeving en het creëren van een theatrale ervaring die voor 

buurtbewoners en regulier publiek aantrekkelijk is en het werken vanuit een gefaseerde structuur kan 

echter wel voordelen met zich meebrengen voor het artistieke beleid van Stut.  

5.2. Stut, het werken met professionals en opknippen in fases 
5.2.1. Het werken met professionals  
In de Wijksafari staat de professional naast de bewoner op het podium, wat een impuls betekende 

voor de waardigheid van de voorstelling. Risa vertelt hoe zij zelf eerder heeft geëxperimenteerd met 

een vergelijkbare aanpak, hoewel dat niet met echte professionals was. In de voorstelling 

Rimpelingen19 werd Mohand Afariad, die volgens Risa inmiddels het niveau van een redelijk goede 

amateurspeler heeft bereikt, ingezet als ‘on stage manager’ van de senioren. Vanuit die rol kon hij 

ingrijpen als ouderen moeite hadden met het onthouden van tekst en mise-en-scene. Daarnaast kon 

hij op het podium technisch lastigere handelingen verrichten waardoor er een fysiek dynamischere en 

visueel interessantere vorm gebruikt kon worden. Risa ziet interessante mogelijkheden om hier ook in 

de toekomst mee verder te experimenteren (2012).  

Ze plaatst echter ook kanttekeningen bij het werken met professionals. Ze denkt dat je niet per se een 

beroepsacteur nodig hebt om een voorstelling tot een succes te maken. Risa denkt dat het ten koste 

kan gaan van de geloofwaardigheid van de wijkbewoners, doordat de ervaren makers het creatieve 

proces en het spel kunnen domineren. Ze vindt dat je je wel heel bewust moet zijn van de manier 

waarop je professionals inschakelt. De Wijksafari maakte volgens Risa duidelijk dat de wijkbewoners 

in dit geval professionals nodig hadden om hen te ondersteunen. Het spel won er volgens haar mee 

aan waardigheid, maar aan de andere kant deed het volgens haar ook enigszins afbreuk aan de wijze 

waarop wijkbewoners gerepresenteerd werden (ibid.). 

Je kunt het inzetten van professionele acteurs in community theater ook vanuit een andere invalshoek 

benaderen. In het geval van de Wijksafari kun je namelijk zeggen dat de spelers in de schijnwerpers 

werden gezet door de professionals. Wijkbewoners hebben in principe geen professionals nodig om 

hen te ondersteunen, maar de professionals kunnen de intrinsieke kracht die de onervaren spelers 

bezitten wel beter tot hun recht laten komen. Dan kan het gebeuren dat het in hoofdstuk 3.1 

besproken zelfbewustzijn van de deelnemer over zijn spel juist wordt versterkt, omdat de professional 

voor hem als een spiegel fungeert. Dit hoeft dus niet te betekenen dat de authenticiteit van de speler 

verloren gaat. Er moet echter te allen tijde voor gewaakt worden dat de technische vaardigheden van 

de professional de minder ervaren speler overschaduwen. Daarnaast is een juist evenwicht tussen 

professionals en wijkbewoners van belang. Stut kan hier zijn eigen keuzes in maken. Het voorbeeld 

van Afariad in Rimpelingen kan een goed begin zijn.  

                                                
19	  Rimpelingen (2011) is een montage-voorstelling over ouder worden, gespeeld door drie senioren en één dertiger (Mohand 

Afariad).	  
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5.2.2. Werken in fases  

5.2.2.1. Een stap richting softcore community theater  

Stut staat bekend om de krachtige wederkerige relatie die deze organisatie met de gemeenschap 

aangaat. Bij de Wijksafari ziet Risa dat de duidelijk aanwezige invloed van Zina ten koste kan gaan 

van de gelijkwaardigheid tussen theatermakers en spelers. De wijkbewoners zijn meer invulling dan 

uitgangspunt, en dat kan volgens Risa leiden tot negatieve gevoelens bij de spelers en theatermakers 

(2012). 

Desondanks zitten er in de aanpak van Zina leerpunten voor Stut om de artistieke kwaliteit van zijn 

producties te verhogen. Stut dient het belang van de gemeenschap voorop te blijven stellen, maar het 

eigen artistieke belang mag best een prominentere plaats krijgen in het proces. Dit zal uiteindelijk 

weer in het belang zijn van de spelersgroep. Immers, met een artistiek kwalitatief hoogwaardiger 

resultaat zal ook de gemeenschap waardiger overkomen. Stut zou zijn theatermakers dus de 

mogelijkheid kunnen bieden om in de loop van het proces scherpere artistieke keuzes te maken. De 

spelers hebben dan nog steeds de vrijheid om aan te geven wat zij van deze keuzes vinden, maar de 

focus ligt in die fase dan meer op het vakmanschap van de professionele theatermaker. Naafs herkent 

deze aanpak in het werk van Stut tot nu toe vooral in de vorm waarin het verhaal wordt gegoten: “De 

situatie waarin de mensen zijn - die persconferentie [Alleen 2013], die foyer [Verwacht! 2012], die 

familiereünie [Lieve Kinderen 2011] - dat is een fictieve laag die in principe autonoom of in het 

artistieke team besloten wordt” (2013). Op deze manier kiest Stut, net als Zina, vooraf een vorm die 

het verhaal van de gemeenschap naar een hoger niveau kan tillen. Naafs vindt dat de theatermakers 

ook meer onafhankelijkheid mogen hebben over de inhoud, als het maar niet tot meer afstand leidt 

van de spelers (ibid.). Behalve vorm en inhoud mogen ook de vormgeving, de stijl, de dramaturgische 

structuur en het ritme van de voorstelling hierbij worden betrokken. Stut dient ruimte te creëren voor 

meer uitgewerkte en doordachte artistieke keuzes hierin, in het belang van de waardigheid van de 

gemeenschap en zijn eigen artistieke ontwikkeling. Dit betekent dat Stut van hardcore community 

theater, zich in het belang van zijn eigen artistieke kwaliteit richting softcore zou moeten bewegen.  

5.2.2.2 Fases in het artistieke proces van Stut  
Dit kan door het proces doelgericht op te knippen in verschillende fases. Dit creëert ruimte voor 

onafhankelijke artistieke keuzes. De theatermakers van Stut doen dit al in een bepaalde mate, al zijn 

zij zich er niet altijd van bewust. Zo nam van Schagen tijdens het afregisseren van Lieve Kinderen 

(2011) een aantal onafhankelijke artistieke keuzes. De spelers hadden nog steeds inbreng in het 

resultaat, maar de focus lag in deze fase vooral op het artistieke vakmanschap van de theatermaker 

(Jansen 2011, 17).   

Geïnspireerd door de strakkere artistieke leiding van Zina zou Stut bewuster dan het nu doet kunnen 

werken aan het verhogen van het artistieke niveau van haar voorstellingen. De gefaseerde structuur 

van het maakproces van Zina maakt een project overzichtelijk en biedt ruimte voor experiment. De 

precieze lengte en inhoud van een fase kan van project tot project verschillen. De overgang van de 

ene fase naar de andere moet ook duidelijk gecommuniceerd worden, zodat deelnemers goed weten 
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waar ze zich in een proces bevinden. Zo weten ze ook wanneer een theatermaker ervoor kiest om te 

experimenteren. Dit zal de uiteindelijke kwaliteit van het proces verhogen.  

Fase 1: de gemeenschap en het artistieke team 
Onverminderd belangrijk blijft de eerste fase van uitvoerige gesprekken met deelnemers, waarin 

geïmproviseerd wordt en de eerste scenes in de grondverf worden gezet. In deze cruciale fase, die bij 

Stut veel langer duurt en zorgvuldiger wordt uitgewerkt dan bij Zina, wordt de basis gelegd voor een 

wederkerige vertrouwensrelatie vanuit een oprechte interesse van de Stut-medewerkers voor de 

gemeenschap.  

Daarnaast zijn er ook gesprekken binnen het artistieke team van Stut over de voortgang van het 

sociale proces en over de artistieke keuzes betreffende vorm, dramatische structuur, ritme en stijl. 

Hiervoor is het actief betrekken van de dramaturg een vereiste. Dit gebeurt in de praktijk nog te weinig 

in de onderzoeksfase, terwijl de dramaturg degene is die het artistieke team scherp en kritisch dient te 

houden. 

Fase 2: meer onafhankelijke keuzes  
Verderop in het proces, in fase 2, wanneer het toneelstuk vorm begint te krijgen, kan men ervoor 

kiezen om de kunstenaar meer onafhankelijke keuzes te laten maken om spelers zo waardig en 

krachtig mogelijk neer te zetten en daarmee de artistieke kwaliteit van de productie te verhogen. 

Tijdens deze fase zet de theatermaker al zijn ambachtelijke vaardigheden in (toneelbeeld, mise-en-

scene, spelregie). Deze fase biedt ruimte om te experimenteren waardoor er ook interessantere, 

subversievere voorstellingen ontstaan die voor een gemêleerd publiek aantrekkelijk zijn. Voor de 

theatermakers van Stut geldt dat ze zich constant moeten blijven oriënteren op innovatieve vormen20, 

die vervolgens als inspiratie kunnen dienen voor het experiment. Wel moet de maker eraan denken 

om de keuzes altijd uit te leggen aan de deelnemers: zij moeten begrijpen wat ze doen. Artistieke 

keuzes moeten er altijd op gericht zijn het verhaal van de spelers en hun persoonlijkheid zo goed 

mogelijk op het podium tot hun recht te laten komen. Als dit niet het geval is zal dit zichtbaar worden in 

de uiteindelijke voorstelling. Als dramaturg van Jong Stut21 heeft Naafs al vaker geprobeerd 

deelnemers mee te nemen in het artistieke proces van de maker. Op het moment dat de deelnemer 

de keuze of het experiment van de theatermaker niet begrijpt, kun je die volgens hem inzichtelijk 

proberen te maken. Dit betekent soms ook dat een speler zelf met een spontaan initiatief komt maar 

dit niet als artistiek materiaal ziet of begrijpt, terwijl de theatermaker die mogelijkheden wel onderkent. 

Door samen met de spelers bepaalde artistieke vondsten te deconstrueren, denkt Naafs dat het 

mogelijk is om de deelnemers mee te nemen in het artistieke denkproces van een professionele 

maker. Spelers worden zich zo langzaam maar zeker bewuster van wat er allemaal aan artistieke 

keuzes voorhanden is en hoe een publiek naar een speler op het toneel kijkt. Door dat groeiende 

bewustzijn zal de speler uiteindelijk overtuigender en daarmee waardiger overkomen.  

                                                
20	  Dit	  gebeurde	  in	  het	  verleden	  te	  weinig,	  waardoor	  het	  repertoire	  van	  Stut	  qua	  stijlelementen	  en	  vorm	  voorspelbaar	  werd.	  	  
21	  Jong	  Stut	  is	  een	  tak	  van	  Stut	  waarin	  (meestal	  kwetsbare)	  jongeren	  uit	  de	  Utrechtse	  wijken	  kennis	  maken	  met	  de	  Stut	  methodiek	  en	  in	  

verschillende	  workshops	  een	  presentatie	  voorbereiden.	  	  
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Fase 3: de afrondende fase 
Na de meer eenzijdige tweede fase worden de rijen weer gesloten in een derde, afrondende fase 

waarin de voorstelling geconsolideerd wordt, zodat deze min of meer in de zelfde vorm herhaald kan 

worden. Deze laatste fase van het afregisseren is weer op volledig wederkerige basis. De spelers 

vinden hun weg in hun rol en geven samen met de theatermaker kleur aan hun verhaal. Deze fase 

biedt ook de ruimte om vertegenwoordigers van de gemeenschap uit te nodigen om wat eerste 

reacties te peilen, zoals besproken in hoofdstuk 4. Die reacties kunnen meegenomen worden in het 

afregisseren van de voorstelling. Tegen het eind van de derde fase is dan inmiddels duidelijk 

geworden wat wel en niet werkt. In overleg met de gemeenschap worden de laatste losse eindjes aan 

elkaar geknoopt.  
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6. Conclusie 

De probleemstelling van dit onderzoek heeft een tweeledige oorsprong. Enerzijds was er Donna Risa, 

artistiek leider van Stut, die aangaf dat haar gezelschap zich aan het bezinnen was op de toekomst. 

Een onderzoek naar nieuwe artistieke mogelijkheden voor Stut zou daarom waardevol zijn. Daarnaast 

was er de Commissie Cultuurnota 2013-2016. Deze adviseerde Stut om te werken aan de verhoging 

van de artistieke kwaliteit van zijn voorstellingen. Onduidelijk was op welke criteria de commissie dit 

advies baseerde en zij leek zich daarnaast onvoldoende bewust van het feit dat Stut zich bezighoudt 

met een specifieke manier van theater maken, namelijk community theater. Uit deze probleemstelling 

vloeide de hoofdvraag van dit onderzoek voort:  

Wat zijn internationaal erkende artistieke kwaliteitscriteria voor community theater die recht 

doen aan het toekomstige werk van Stut en waarmee ook een toekomstige kunstsubsidie-

commissie uit de voeten kan?  

Om deze vraag te beantwoorden heb ik eerst beschreven wat community theater is of kan zijn, en 

welke criteria hier potentieel bij van toepassing zijn. Vervolgens probeerde ik een antwoord te vinden 

op de vraag van de Utrechtse kunstcommissie hoe Stut zich op artistiek vlak kan ontwikkelen. Dit 

deed ik vooral door drie voorstellingen van verwante theatergroepen te analyseren. 

6.1. Recapitulatie  
6.1.1. Criteria voor community theater – handvatten voor een kunstsubsidie-commissie 
Community theater is een specifieke manier van theater maken waarin een professionele 

theatermaker samenwerkt met een specifieke gemeenschap, om zo met haar tot een artistiek product 

te komen dat gebaseerd is op de persoonlijke verhalen, gemeenschappelijke doelen en 

maatschappelijke kenmerken van de desbetreffende gemeenschap. De commissie dient zich er dan 

ook bewust van te zijn dat community theater hiermee andere uitgangspunten hanteert dan het 

reguliere theater. Aan de hand van Kester heb ik uiteengezet dat conventionele kunstcritici echter een 

formalistische, op esthetisch genot gebaseerde, methode toepassen. Hiermee zien ze voor het 

community theater wezenlijke aspecten over het hoofd, namelijk de onderlinge relaties en 

communicatie en de persoonlijkheid van de deelnemers. Om toekomstige subsidiënten handvatten te 

geven is er onderzocht welke criteria dan wel relevant zouden kunnen zijn voor het community theater.  

In het community theater speelt de gemeenschap een centrale rol. Het eerste criterium is dan ook dat 

de gemeenschap (1) en haar sociale thema de inspiratiebron vormen voor de theatermaker en 

uitgangspunt zijn voor een voorstelling. Zoals Cohen-Cruz beschrijft dient er gewerkt te worden vanuit 

de individuele krachten binnen de gemeenschap. Een verschuiving waarin een professional de rol van 

de deelnemers overneemt in de voorstelling is mogelijk, maar het uiteindelijke artistieke product dient 

te allen tijde in het belang van de gemeenschap te zijn en hen ook te vertegenwoordigen.  
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Het tweede criterium is dat de gemeenschap tevens het beoogde publiek is (2). Zij behoort zich in de 

thematiek te herkennen. Echter, om de boodschap in een bredere context uit te dragen moet het ook 

voor een publiek van outsiders aantrekkelijk zijn.  

Het derde criterium is de niet-autonome houding van de kunstenaar (3). Niet de persoonlijke kijk van 

de theatermaker, maar die van de gemeenschap staat centraal. Om aan dit criterium te kunnen 

voldoen dient de kunstenaar volgens Cohen-Cruz een wederkerige relatie (4) met de gemeenschap 

aan te gaan. Een gelijkwaardige uitwisseling in ideeën, betrokkenheid en energie ligt aan de basis van 

deze relatie en is dan ook het vierde criterium. Dit staat weer in verbinding met het vijfde criterium: 

een kwalitatief hoogwaardig proces (5). Het groepsproces is een essentieel onderdeel van een 

community-theatervoorstelling. Binnen dit proces dient de deelnemer niet alleen een verbintenis met 

het eindproduct te voelen, maar ook met de kunstenaar. De kwaliteit van het proces kan dan ook 

ingeschat worden aan de mate van vertrouwen die er ontstaan is tussen theatermaker en deelnemers. 

Op het moment dat binnen het proces een veilige sfeer is gegarandeerd, ontstaat er ruimte om vanuit 

ieders persoonlijke kracht te gaan werken. Als dit op effectieve wijze gebeurt ontstaat er waardigheid 

(6) bij de spelers: zij zullen trots en eigenwaarde uitstralen.  

Omdat het zesde criterium, waardigheid, volgens Hillaert niet alleen een sociale maar ook een 

vormkwestie is, hanteer ik ook de gradaties in de esthetische ervaring van een community-

theatervoorstelling als een criterium (7). Ik doe dit aan de hand van het onderscheid tussen subversief 

en digestief. In een digestieve voorstelling staan overeenstemming en non-obstructie centraal. Een 

subversieve community-theatervoorstelling heeft een actiever karakter en daagt het publiek uit. De 

kunstenaar zet zijn ambacht daarbij in om de verhalen van de gemeenschap te om te zetten in 

complexe, verrassende en soms ontregelende beelden.  

Bovenstaande principes moeten niet gezien worden als een absolute standaard, maar als een richtlijn 

waarmee een kunstsubsidie-commissie in de toekomst uit de voeten kan.   

6.1.2. Aanbevelingen voor de artistieke ontwikkeling van Stut Theater  
In het tweede deel van het onderzoek doe ik aanbevelingen die de artistieke ontwikkeling van Stut 

Theater kunnen ondersteunen. Daarvoor heb ik drie verschillende theatervoorstellingen geanalyseerd.   

De voorstelling Niet zonder ons laat zien dat Stut kan werken aan het criterium waardigheid door het 

zelfbewustzijn van zijn spelers te verhogen. Door vaker met de spelers te evalueren, door hen te laten 

zien wat er op de vloer gebeurt of door videobeelden te laten zien krijgen zij een groter bewustzijn van 

hoe zij op het toneel overkomen. Hierdoor zullen zij meer overtuigingskracht en daarmee meer 

waardigheid uitstralen.  

Een andere aanbeveling is het inzetten van meer subversieve strategieën in Stuts voorstellingen. 

Analyse van de voorstelling En het droomt maakt duidelijk dat Stut wel degelijk meer subversiviteit in 

zijn voorstellingen kan aanbrengen zonder daarmee het publiek buiten te sluiten. Door het publiek 

meer te betrekken in het repetitieproces kunnen zulke subversieve strategieën zelfs tijdens het 

maakproces getest worden.  
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De derde voorstelling, de Wijksafari, bevat leerpunten voor het werken met professionals en ervaren 

amateurs. De kwaliteiten van de minder ervaren spelers kunnen hierdoor beter tot hun recht komen, 

wat de waardigheid van deelnemers kan verhogen. Het is wel van belang dat ervoor gewaakt wordt 

dat de minder ervaren speler niet overschaduwd wordt door de professional of ervaren amateur. De 

analyse van de Wijksafari leverde ook andere nuttige adviezen op voor het artistieke proces van Stut. 

Door een meer gefaseerde structuur toe te passen tijdens het artistieke proces ontstaat de ruimte om 

meer onafhankelijke keuzes te maken in het belang van Stuts artistieke kwaliteit. Door deze fases 

goed af te stemmen met de gemeenschap hoeft Stut in zijn zoektocht naar hogere artistieke kwaliteit 

niet af te wijken van zijn grootste kracht, namelijk zijn relatie met die gemeenschap. 

6.2. Reflectie 
Artistieke ontwikkeling is een constante zoektocht naar balans. Stut zal ervaren dat het een evenwicht 

moet zien te vinden tussen het belang van zijn eigen ontwikkeling en het belang van de 

gemeenschap. De uitkomsten van dit onderzoek zijn daarom ook bedoeld als kapstok om nieuwe 

ideeën aan op te hangen. Stut dient te allen tijde te doen wat bij zijn overtuiging past en goed is voor 

de gemeenschap en voor Stut zelf. Het 35-jarige bestaan van het gezelschap betekent ook 35 jaar 

ervaring en expertise waar het op kan vertrouwen. Deze ervaring dient gekoesterd te worden, zonder 

dat zij nieuwe ontwikkelingen in de weg staat.   

In de periode van het schrijven van deze scriptie vonden er bij Stut veranderingen plaats. Door de 

bezuinigingen in de cultuursector bleek een reorganisatie onvermijdelijk. Na de zomer van 2014 wordt 

het artistieke team sterk verkleind. Stut zit in een nieuwe overgangsperiode waarin overleven voorop 

staat. De aanbevelingen van dit onderzoek kunnen een bijdrage zijn in deze ontwikkeling, maar 

tegelijkertijd wordt de uitvoering moeilijker met minder artistieke medewerkers. Anderzijds kan zo ook 

de ruimte ontstaan om te experimenteren met andere freelance theatermakers en meer diverse 

theaterstijlen. In een vervolgonderzoek zou men dan ook na moeten gaan hoe Stut de in deze scriptie 

opgestelde adviezen kan toepassen met een flexibel artistiek team in zijn nieuwe vorm.  

Komend jaar dient Stut weer een nieuw kunstenplan te schrijven. De uitkomsten van dit onderzoek en 

eventuele vervolgonderzoeken kunnen daarin meegenomen worden om aan de commissie te tonen 

dat Stut wel degelijk bewust werkt aan zijn artistieke ontwikkeling. Het is tijd voor Stut om een relatie 

aan te gaan met zichzelf en zijn lef in te zetten voor de artistieke ontwikkeling, met het vertrouwen in 

zijn eigen integriteit. Het lef om nieuwe stappen te zetten en zich te begeven op open en onbekende 

plekken. 
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