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WOORD VOORAF 

Voordat u aan het lezen van mijn onderzoek begint, wil ik graag een aantal mensen 

bedanken die mij hebben gesteund ten tijde van dit onderzoek. De omstandigheden 

waaronder ik mijn scriptie heb geschreven waren niet ideaal. 2018 is een ingrijpend jaar 

geweest, waarvan ik nu nog de gevolgen ervaar. Gelukkig heb ik veel fijne mensen om mij 

heen die mij door deze zware periode hebben weten te loodsen, door wie ik de moed niet 

heb opgegeven en door ben blijven lezen, denken, schrijven én leven. En van wie ik 

bovenal heb geleerd dat ik ook rust moet nemen op momenten dat dat nodig blijkt (en dat 

rustig aan doen niet het einde van de wereld is). 

Allereerst wil ik mijn mama en papa Niek bedanken, die mij door hun culturele 

opvoeding vol muziek en theater hebben gevormd tot de creatieve, geïnteresseerde, 

kritische mens die ik nu ben. Daarnaast heeft mijn vriend me onvoorwaardelijk gesteund; 

hij herinnerde me aan mijn kunnen op momenten dat ik dat zelf niet kon. Mijn begeleider 

heeft mij ondersteund en vertrouwen getoond op momenten dat het minder goed ging, 

zowel met het schrijven als met mij persoonlijk. Verder ontvingen de URLAND-ers het idee 

om mijn scriptie over hun werk te schrijven met enthousiasme en hebben zij mij voorzien 

van materiaal. Bovendien wil ik de beveiliging van de Universiteitsbibliotheek nogmaals 

bedanken –zij herkenden mij op den duur omdat ik urenlang in de bieb te vinden was. En 

uiteraard kan ik mijn vriend(inn)en en studiegenootjes niet vergeten, die met mij de bittere 

tijden in de bieb trotseerden met koffiedates, laptop-leentermijnen en goede gesprekken. 
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ABSTRACT  

Dit onderzoek is een poging het fenomeen metatheatraliteit te duiden in een 

postdramatische context. Dit fenomeen, dat wordt gedefinieerd als theater dat over 

zichzelf spreekt, komt sinds het ontstaan van theater op veranderlijke manieren voor. Hoe 

dit fenomeen tot stand komt in een performance en welk effect dit heeft op de toeschouwer 

zal in dit onderzoek aan de orde komen. De vraag die centraal staat luidt: Hoe manifesteert 

metatheatraliteit zich in de voorstelling UR (2018) van performancecollectief Urland? 

 Aan de hand van de metadramatische varianten van Richard Hornby; het werk van 

Hans-Thies Lehmann over postdramatisch theater; en de theorie van Maaike Bleeker over 

theatraliteit, heb ik in navolging van Danielle Balk getracht een concreet beeld te schetsen 

van metatheatraliteit in postdramatisch theater. Binnen deze context is vervolgens een 

categorisering gemaakt gebaseerd op de metadramatische varianten en de kenmerken van 

postdramatisch theater. Uit deze vergelijking zijn de volgende metatheatrale varianten 

afgeleid: performance naast performance; intermediale referentie; rollenspel binnen de 

zelfperformance; en zelfbewustzijn. De gradatie van metatheatraliteit kan binnen deze 

varianten verschillen, afhankelijk van de inzet van bepaalde strategieën en de ervaring van 

de toeschouwer van deze strategieën. Van deze varianten blijkt zelfbewustzijn zowel een 

strategie als het effect van metatheatraliteit op de toeschouwer. 

De sleutelwoorden in dit onderzoek zijn transparantie, erkenning en zelfbewustzijn. 

Transparantie houdt in het blootleggen van bepaalde constructen binnen de performance. 

Urland laat hiermee het basale van het theater zien in een poging theater voor zichzelf 

opnieuw te definiëren. De erkenning vindt plaats bij zowel de performance als bij de 

toeschouwer: beide partijen accepteren de fysieke aanwezigheid van de ander en huldigen 

daarmee hun eigen rol binnen het event van de performance. Door toe te geven aan hun 

eigen rol, stellen zij zich zelfbewust op. Dit bewustzijn is het tweeledige effect van 

metatheatraliteit: de performance erkent zijn eigen staat als theatraal construct, en de 

toeschouwer erkent zowel deze staat van de performance als zijn eigen rol binnen dit 

construct. Metatheatraliteit manifesteert zich in UR door een vervlechting van verschillende 

gradaties van strategieën, die samen een buitengewoon gelaagde performance creëren. 

Urland maakt eerst de eigen theatraliteit transparant, waardoor zowel het publiek als de 

performance zelf het bestaan van deze conventies erkent. Vervolgens spreekt Urland dit 

bewustzijn van de toeschouwer aan door hem ook bewust te maken van het belang van 

zijn rol binnen het event van de performance. 
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INTRODUCTIE 

Waarom maken we eigenlijk kunst? 

Een volle zaal en een leeg podium. Het geroezemoes van de toeschouwers valt stil als de 

eerste performer nonchalant komt oplopen en middenvoor plaatsneemt. Hij kijkt de 

toeschouwers één voor één recht aan. Het werklicht is nog aan. Waar normaal het publiek 

in anonimiteit naar het podium kijkt, wordt ze nu direct terug aangekeken. […] 

“Hooggeëerd publiek,” begint Ludwig Bindervoet, “té lang bent u niet hooggeëerd 

geweest.” Achter hem bouwen zijn medespelers de beginselen van het decor op. […] 

“Dames… en heren. Welkom bij UR. Niemand loopt hier achter, niemand loopt hier voor. 

Daarom leg ik dit ook allemaal even uit. Gelijke monniken, gelijke kappen. We willen 

iedereen op reset.” Hij maakt een beweging alsof hij alle gedachten uit de lucht veegt. 

“Swoosh. Om alle vooringenomenheid en alle verwachtingen af te werpen. Om als nieuw 

te kunnen zien.”1 

 

Hooggeëerde lezer, in het theater is de verhouding tussen de performance en het publiek 

onontkoombaar, maar vaak wordt deze relatie voor lief genomen. Urland speelt met deze 

conventie door het publiek recht aan te kijken, aan te spreken, en op bepaalde momenten 

zelfs bewust te maken van het eigen kijkgedrag. Dit bewustmaken is een belangrijk aspect 

van metatheatraliteit, een fenomeen dat al sinds het ontstaan van theater voorkomt in 

theater. Metatheatre wordt door Patrice Pavis gedefinieerd als theater dat over zichzelf 

spreekt en zichzelf ‘representeert’; metatheater is theater over theater.2 Dit onderzoek zal 

deze definitie uitbreiden, in navolging van Danielle Balk, aan de hand van Maaike Bleekers 

theorie over theatraliteit. Steunend op de metadramatische kenmerken van Richard 

Hornby en de postdramatische eigenschappen geformuleerd door Hans-Thies Lehmann zal 

metatheatraliteit besproken worden in een postdramatische context. 

In het afgelopen theaterseizoen heeft het performancecollectief Urland furore 

gemaakt met hun voorstelling UR (2018).3 Na een geslaagde tour werd de voorstelling 

onder andere genomineerd voor het Nederlands Theater Festival. In deze 

montagevoorstelling verwijzen Ludwig Bindervoet, Thomas Dudkiewicz, Marijn Alexander 

de Jong en Jimi Zoet niet alleen expliciet naar het publiek, maar ook naar zichzelf; naar de 

theatergeschiedenis – van maskers en hofnarren tot De Lege Ruimte; en naar 

maatschappelijke vraagstukken – van millennialproblematiek tot de urgentie van theater 

in het hedendaagse theaterlandschap. “Met een enorme gelaagdheid, doorspekt van 

 
1 UR, Urland/Theater Rotterdam, regie/uitvoering Urland, reg. Huub Laurens, Frascati, Amsterdam, 27-02-
2018, https://vimeo.com/265353045. 
Tevens zijn enkele zinnen uit de tekst gehaald en gebruikt voor een aantal titels. Hieronder vallen: “Waarom 
maken we eigenlijk kunst?”; “This is it, but why?”; en “Theater als poort naar de wereld”. 
2 Patrice Pavis, “Metatheatre” in Dictionary of the Theatre; Terms, Concepts and Analysis, vert. Christine Shantz 
(Toronto: University of Toronto Press, 1998), 210-1. 
3 UR, Urland/Theater Rotterdam. 

https://vimeo.com/265353045


 

 7 

betekenissen, verwijzingen en vondsten, refereren de makers aan zichzelf en tegelijkertijd 

aan grote maatschappelijke thema’s,” schrijft de Toneeljury over UR.4 Dit ‘refereren […] 

aan zichzelf’ staat centraal in dit onderzoek en zal aan de hand van de volgende vragen 

onderzocht worden.  

 

Probleemstelling, positionering en methode  

De overkoepelende onderzoeksvraag die het uitgangspunt vormt van dit onderzoek luidt 

Hoe manifesteert metatheatraliteit zich in de voorstelling UR (2018) van 

performancecollectief Urland? Door de theatergeschiedenis heen is de inzet van 

metatheatrale strategieën te herkennen, maar afhankelijk van de tijd waarin 

metatheatraliteit voorkomt of wordt geanalyseerd is de aard en betekenis van dit fenomeen 

verschillend. Dit onderzoek is ontstaan uit de observatie dat metatheatraliteit in 

hedendaags theater een veelvoorkomende strategie lijkt te zijn, in het bijzonder bij 

theatercollectieven. Dit onderzoek zal zich echter in de eerste plaats richten op een 

formulering van het fenomeen in een postdramatische context, om aansluitend te 

onderzoeken hoe metatheatrale strategieën worden ingezet in de voorstelling van 

performancecollectief Urland. 

Het fenomeen metatheatraliteit is in de loop van de theatergeschiedenis door 

verschillende wetenschappers geobserveerd en getheoretiseerd. De meest bekende 

teksten over metadrama en metatheater – door Lionel Abel en Richard Hornby – die Balk 

aanhaalt in haar onderzoek, zijn in de jaren ’60 en ’80 tevens ontwikkeld binnen deze 

dramatische context.5 Daarnaast hebben teksten als Robert J. Nelsons Play within a Play, 

Thomas G. Rosenmeyers “Metatheater: An Essay on Overload” en Daniel P. Sampeys 

“Metatheatre: A New Genre” bijgedragen aan een beter begrip van het fenomeen 

metatheater – ondanks de uiteenlopende definities.6  

Het meest recente werk, dat voor mij tevens als voorbeeld en inspiratiebron heeft 

gediend, is de Masterthesis van Danielle Balk “Meta-theatraliteit en de politics of 

perception: de bewustwording van de toeschouwer zijn eigen waarneming.” 7  Haar 

benadering van metatheatraliteit aan de hand van Maaike Bleekers concept theatraliteit, 

heeft mij het inzicht gegeven dat metatheatraliteit binnen een postdramatische context 

verder gaat dan strategieën in de constructie van een performance. Haar toepassing van 

Bleekers definitie van theatraliteit op metadrama of metatheater zal dus de basis vormen 

 
4 “De Nederlandse Toneeljury,” Nederlands Theater Festival – UR, laatst bezocht op 6-10-2018, 
https://tf.nl/programma-onderdeel/ur/. 
5 Lionel Abel, Metatheatre: A New View of Dramatic Form (New York: Hill & Wang, 1963); Richard Hornby, 
Drama, Metadrama and Perception (Crancury: Associated University Press Inc, 1986). 
6 Robert J. Nelson, Play within a Play, (New haven: Yale University Press, 1958); Thomas G. Rosenmeyer, 
“Metatheater’: An Essay on Overload,” in Arion 10.2 (herfst 2002): 87-119; Daniel P. Sampey, “Metatheatre: A 
New Genre,” in National Literatures in the Globalised World, red. door Anton Pokrivčák et al, 
(Nitra:Filozofickáfakulta, 2008), 111-121. 
7 Danielle Balk, “Meta-theatraliteit en de politics of perception: de bewustwording van de toeschouwer zijn 
eigen waarneming,” (Masterthesis, Universiteit Utrecht, 2011). 

https://tf.nl/programma-onderdeel/ur/
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voor het begrip metatheatraliteit in dit onderzoek. 8  Balk behandelt het fenomeen 

metatheatraliteit aan de hand van moderne opvoeringen van klassieke toneelteksten, 

waardoor haar onderzoek deels gestoeld is in de dramatische traditie. Tot dusver is dit 

fenomeen niet onderzocht binnen een postdramatische context. Daarom is dit onderzoek 

is een poging haar onderzoek uit te breiden door metatheatraliteit te bespreken binnen 

een postdramatische context. Gebaseerd op Balk en Bleeker zal een antwoord gegeven 

worden op de vraag Wat is metatheatraliteit?  

Vervolgens zal dit fenomeen behandeld worden binnen een postdramatische context 

door in navolging van Hans-Thies Lehmann de focus op drama te verschuiven naar 

performance. 9  De deelvraag die hiermee beantwoord zal worden, is Wat is 

metatheatraliteit in een postdramatische context? Binnen deze postdramatische context is 

het werk van Urland beter te plaatsen en kan UR geanalyseerd worden vanuit een 

perspectief van metatheatraliteit. De deelvraag die hierop ingaat, is Welke metatheatrale 

strategieën worden ingezet in UR? Vervolgens zal aan de hand van dit overzicht de vraag 

Welke betekenis hebben deze strategieën? worden beantwoord. Binnen een hedendaagse 

postdramatische context zal onderzocht worden welke uitspraken UR via de metatheatrale 

aspecten doet over de staat van het theater.  

 

Door de dramaturgie van de voorstelling te analyseren, zal middels verschillende 

componenten een uitspraak gedaan worden over de status van deze voorstelling. Het 

eerste component is dat van compositie, hieronder vallen de ordeningsprincipes waarmee 

de relatie tussen performer, ruimte en publiek wordt georganiseerd. Deze 

ordeningsprincipes zullen vanuit een postdramatisch perspectief behandeld worden, en 

kunnen direct gekoppeld worden aan het volgende component: dat van de toeschouwer, 

en hoe hij in zijn rol wordt gestuurd en aangesproken door de compositie. In navolging 

van Balk zal blijken dat metatheatrale strategieën inherent zijn verbonden aan zowel de 

compositie als aan de rol van toeschouwer. Het derde component vestigt de aandacht op 

de bredere context waarbinnen de voorstelling kan worden geplaatst. Voor de analyse 

wordt gebruik gemaakt van een registratie van de voorstelling en van mijn eigen 

herinneringen aan en notities over de voorstelling die ik viermaal heb bezocht: twee maal 

tijdens de tour in het seizoen 2017-2018 en tweemaal tijdens een reprise in seizoen 2018-

2019. Zoals zal blijken, is de ervaring van het bijwonen van een performance essentieel 

onderdeel van postdramatisch theater. Om deze reden zal, zoals Gay McAuley voorstelt, 

de registratie enkel dienen als controle van eerdere observaties en als hulpmiddel voor het 

kunnen analyseren van details in de compositie. Een opname beïnvloedt namelijk de 

waarneming van een voorstelling door de overlapping van filmische aspecten – inzoomen 

 
8 Maaike Bleeker, Visuality in the Theatre: The Locus of Looking (Hampshire en New York: Palgrave Macmillan, 
2008). 
9 Hans-Thies Lehmann, Postdramatic Theatre, vert. Karen Jürs-Mundy (Londen en New York: Routledge, 2006). 
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en perspectiefveranderingen – en de eigen herinneringen, die vanuit een statische positie 

in het publiek zijn waargenomen. Er dient rekenschap te worden gegeven aan het feit dat 

deze aspecten aanwezig zijn.10  

 

 
10  Gay McAuley, “Performance Analysis: Theory and Practice,” About Performance, nr. 4, (1998): 8-9, 
https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=160039571750700;res=IELHSS. 
 

https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=160039571750700;res=IELHSS
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DUIDING METATHEATRALITEIT  

Doorbreking van de dramatische werkelijkheid 

Als we kijken naar de etymologie van het voorvoegsel meta-, is de oorsprong van dit woord 

niet eenduidig. Zo zijn onder andere vertalingen gegeven als: met, na, te midden van en 

in relatie tot. 11  Het voorvoegsel meta- verhoudt zich altijd tot het woord waar het 

betrekking op heeft, en verwijst daarmee altijd op een manier naar zichzelf. Als deze 

vertalingen worden toegepast op bijvoorbeeld metadrama, dan kan metadrama gezien 

worden als ‘drama te midden van drama’, of ‘drama in relatie tot drama’. In deze context 

betekent dit dat drama naar niets anders verwijst dan naar zichzelf.  

Om metatheatraliteit te kunnen duiden in een postdramatische context, zal eerst 

het metadrama onder de loep worden genomen. In de dramatische traditie is een 

voorstelling een dramatische illusie, een fictieve werkelijkheid die enkel op het toneel 

bestaat. Met het accepteren van de dramatische illusie als zodanig, wordt ook een bepaalde 

positie van de toeschouwer geclaimd: zijn aanwezigheid wordt niet erkend door de 

voorstelling.12 Hierdoor kan de kijker volledig opgaan in dat waar hij naar kijkt – in 

werkelijkheid ligt dit gecompliceerder, zo zal hieronder worden uitgelegd aan de hand van 

Bleekers theorie. Vanuit deze definitie kan de dramatische illusie ‘doorbroken worden’ op 

het moment dat een voorstelling verwijst naar de werkelijkheid buiten deze illusie. Dit 

conceptualiseert Richard Hornby in Drama, Metadrama and Perception: met dit doorbreken 

van de dramatische illusie, wordt de verhouding tussen realiteit en dramatische 

werkelijkheid tot onderwerp gemaakt. 13  Hij noemt dit fenomeen het drama/culture 

complex:  

A play is ‘about’ drama as a whole, and more broadly, about culture as a whole; this 

drama/culture complex is ‘about’ reality not in a passive sense of merely reflecting it, but in 

the active sense of providing a ‘vocabulary’ for describing it.14  

Een voorstelling verhoudt zich dus volgens Hornby niet alleen tot zichzelf maar ook tot 

drama in het algemeen en nog breder tot de cultuur waarin de voorstelling ontstaat. 

Metadrama maakt deze relatie ten opzichte van de realiteit expliciet, en is daarmee 

afhankelijk van de tijd waarin het wordt gemaakt.  

Aangezien drama altijd in relatie tot de werkelijkheid staat, zou alle drama als 

metadrama beschouwd kunnen worden.15 Echter hangt de mate van metadrama af van de 

 
11 Franco Montanari, The Brill Dictionary of Ancient Greek, vert./red. Madeleine Goh; Chad Schroeder, (Leiden, 
Boston: Brill, 2015), 1319-20. 
12 Vanwege het geslacht van het woord ‘toeschouwer’ mannelijk is, zal ik ook zodanig naar hem verwijzen. Dit 
staat los van enige aanname over het eventuele geslacht van de desbetreffende kijken, en is puur vanwege oog 
op overzichtelijkheid voor de lezer gekozen. 
“toeschouwer,” Algemeen Nederlands Woordenboek, Instituut voor de Nederlandse taal, laatst bezocht op 19-3-
2019, http://anw.inl.nl/article/toeschouwer. 
13 Richard Hornby, Drama, Metadrama and Perception, (Crancury: Associated University Press Inc, 1986). 
14 Hornby, “Drama and Reality,” 22. 
15 Hornby, “The Play within the Play,” 31. 

http://anw.inl.nl/article/toeschouwer
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manier waarop bepaalde metadramatische strategieën worden ingezet in een voorstelling. 

Zo is het van belang dat de verwijzingen naar de realiteit expliciet zijn, zodat het gewenste 

vervreemdende effect bij de toeschouwer het hoogst is. Dit effect ontleent Hornby aan de 

Russische Formalisten, die vervreemding (‘остранение’, ostraineniye) als de functie van 

alle kunst zagen.16 Dit effect krijgt vorm in een drastische verandering in de rol van de 

toeschouwer ten opzichte het drama: waar de focus eerst ligt op alle elementen binnen de 

fictieve verhaalwereld, verschuift deze focus naar de relatie tussen de fictieve werkelijkheid 

en de realiteit daarbuiten. Het gedachteveld van de toeschouwer beweegt tussen de 

voorgrond (de dramatische illusie van de voorstelling) en de achtergrond (de realiteit die 

de dramatische illusie kadert). De grens tussen deze twee lagen blijft in stand, waardoor 

de toeschouwer de lagen duidelijk van elkaar kan onderscheiden. 17  De gradatie van 

metadrama is tevens afhankelijk van de erkenning door de toeschouwer van een dergelijke 

metadramatische verwijzing.18 Deze erkenning, en daarmee het metadramatische effect, 

kan daarom met het verstrijken van de tijd vervagen – bijvoorbeeld doordat een verwijzing 

over tijd te (on)bekend wordt, waardoor het niet breekt met de dramatische wereld.19 Deze 

verandering in de positie van de toeschouwer lijkt overeen te komen met het fenomeen 

dat Balk beschrijft als meta-theatraliteit, waar hieronder verder op in gegaan zal worden. 

 

Toeschouwer, aanvaard uw adressering 

Het begrip meta-theatraliteit baseert Balk gedeeltelijk op Bleekers theorie over 

theatraliteit. In de dramatische traditie wordt, door een instandhouding van de vierde 

wand, de toeschouwer zich niet expliciet bewust gemaakt van zijn positie als kijker. Deze 

strategie noemt Bleeker absorptie: het effect dat zich voordoet op het moment dat een 

toeschouwer zich niet bewust is van zijn adressering. In andere woorden, de strategieën 

die zijn ingezet om zijn point of view te sturen, zijn ‘onzichtbaar’.20 Op het moment dat 

deze scheiding wordt doorbroken en de werkelijkheid (tijdelijk) de dramatische wereld 

infiltreert, kan gesproken worden van het aspect dat Bleeker beschouwt als theatraliteit. 

In plaats dat de strategieën van de positionering van de toeschouwer worden verhuld, 

kunnen deze strategieën zichtbaar worden (gemaakt). Zijn positionering wordt mede 

kenbaar doordat de voorstelling zijn fysieke aanwezigheid erkent. Door deze erkenning 

wordt de toeschouwer zich bewust gemaakt van zijn eigen kijkgedrag. Hieruit blijkt het 

tweeledige aspect van theatraliteit zoals Bleeker die beschrijft: theatraliteit is zowel het 

effect van bepaalde strategieën in een werk, als het effect op de bewustwording van de 

toeschouwer van deze strategieën.  

 
16 Idem, 43. 
17 Hornby, “Self-Reference,” 115-7.  
18 Hornby, “Literary and Real-Life Reference within the Play,” 88. 
19 Idem, 91. 
20 Bleeker, “Step inside!,” 34-5. 
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 Balk onderscheidt vier eigenschappen van metatheatraliteit. Eén van deze 

eigenschappen is meta-theatraliteit in ruime zin: het moment dat een voorstelling zijn 

eigen theatraliteit benadrukt.21 Deze vorm van metatheatrale zelfreferentie is naar mijn 

idee de kern van metatheatraliteit: het moment dat een voorstelling zijn eigen theatraliteit 

tot onderwerp maakt – en daarmee zowel een eigen bewustzijn creëert, als een inzicht 

teweegbrengt bij de toeschouwer. De kenmerken die Balk onderscheidt kunnen onder 

verwijzing naar het drama/culture complex beschouwd worden als onlosmakelijk 

verbonden. Zo is de vierde eigenschap van metatheatraliteit die Balk beschrijft de 

verhouding tussen de voorstelling en het publiek: dit zou echter niet een aparte vorm van 

metatheatrale strategieën gezien kunnen worden, maar als het effect van verschillende 

metatheatrale strategieën op het publiek. Zoals theatraliteit het bewustzijn en de 

adressering van de toeschouwer tot onderwerp maakt, zo thematiseert metatheatraliteit 

radicaal de eigen theatraliteit van een performance. Vanuit dit tweeledige aspect van 

metatheatraliteit in de dramatische context kan metatheatraliteit besproken worden in een 

postdramatische context. 

 

This is it, but why?: Metatheatraliteit in postdramatisch theater 

Als we vanuit deze dramatische context bewegen naar het postdrama, vallen een aantal 

paradigmaverschuivingen op. Deze verschuivingen beginnen bij de terminologie van de 

term ‘post-drama’: hoewel het voorvoegsel post- in de oorspronkelijke taal na of achter 

betekent, wordt met post- in de context van post-drama eerder aangestuurd op een 

“rupture and a beyond that continue to entertain relationships with drama.”22 In het 

postdramatische theater vindt een her-theatralisering van het theater plaats, die is 

voortgekomen uit een crisis of drama aan het begin van de negentiende eeuw.23 Postdrama 

staat dus voor een radicale breuk met drama, een voorbijgaan aan drama, terwijl de 

verbanden met het drama in stand worden gehouden.  

Hans-Thies Lehmann benoemt dat een vorm van metadrama (en/of metatheater) 

kan wijzen op “the future of theatre after drama,” door onder andere de “problematization 

of ‘reality’ as a reality of theatrical signs.”24 Metadrama kan aansturen op theater voorbij 

aan drama door (de relatie met) de realiteit te problematiseren in de theatrale 

werkelijkheid. Hij beschouwt metadrama of metatheater verder niet in het kader van 

postdramatisch theater. Maar de veelheid kenmerken van het postdrama die hij vervolgens 

uiteenzet, lijken overeen te komen met bepaalde eigenschappen van Hornby’s metadrama. 

In dit opzicht lijken de termen postdrama en metadrama op elkaar, maar er is een cruciaal 

 
21 Balk, 13. 
22 Karen Jürs-Munby, „Introduction,“ in Postdramatic Theatre, 12. 
Cursief zelf aangebracht om de nadruk te leggen op aspecten uit het citaat die voor mijn onderzoek van belang 
zijn. 
23 Lehmann, “Panorama of postdramatic theatre,” 99-100. 
24 Lehmann, “Prehistories,”56. 
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verschil: post- verwijst naar iets anders (c.q. postdrama verwijst naar het drama als het 

andere) terwijl meta- naar zichzelf verwijst (c.q. metadrama verwijst naar de aard van 

drama). In het licht van het drama/culture complex kan gesteld worden dat postdramatisch 

theater altijd metatheatraal kan zijn, maar de ervaring van metatheatraliteit hangt af van 

de mate waarop metatheatraliteit nadrukkelijk ervaarbaar wordt gemaakt. 

  De voor- en achtergrond van drama die Hornby beschrijft, benoemt Lehmann als 

assen van communicatie in een performance. Hij maakt onderscheid tussen twee 

dimensies: een intra-scenic axis die slaat op de interne theatrale werkelijkheid; en een 

theatron axis die slaat op de externe communicatie tussen performer en toeschouwer. 

Volgens Lehmann heeft de grensvervaging tussen deze lagen van communicatie de 

mogelijkheid 

to make the first dimension almost disappear in order to reinforce the second dimension and 

to raise it to a new quality of theatre. With this move, the conception of theatre semiotics, 

according to which drama as a theatre text is always based on two communication systems, 

becomes problematic. It becomes unavoidable to realize that theatre as an ‘external 

communication system’ can exist almost without the construction of a ‘fictional internal 

communication system’.25 

Deze eerste dimensie, de intra-scenic axis, is wat Hornby beschrijft als de voorgrond in het 

metadrama. Dit interne communicatiesysteem is in het drama een vereiste, maar kan in 

het postdrama ophouden te bestaan. In het postdrama verschuift de nadruk namelijk van 

de relatie tussen het interne en het externe communicatiesysteem – zoals het onderwerp 

was van het metadrama – naar het externe communicatiesysteem. De grens tussen deze 

systemen vervaagt, waardoor de theatron axis tot onderwerp wordt gemaakt in het 

postdramatisch theater. De werkelijkheid is – waaronder de communicatie met de 

toeschouwer ook valt – een expliciete ‘medespeler,’ waardoor de theatrale werkelijkheid 

van de voorstelling wordt doorbroken.26 Zoals hierboven gebleken, is het effect op de 

toeschouwer inherent verbonden aan metatheatraliteit, zoals ook de relatie tussen de 

performance en de toeschouwer in postdramatisch theater centraal komt te staan. Zoals 

theatraliteit het bewustzijn en de positionering van de toeschouwer tot onderwerp maakt, 

zo thematiseert metatheatraliteit radicaal de eigen theatraliteit van een performance. 

Metatheatraliteit in een postdramatische context brengt dus een radicale ervaring van her-

theatralisering teweeg. In het volgende hoofdstuk zal deze definitie van metatheatraliteit 

geïllustreerd worden aan de hand van de postdramatische performance UR.  

 
25 Lehmann, “Panorama of postdramatic theatre,” 127-8. 
26 Idem, 100. 
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METATHEATRALITEIT IN DE PRAKTIJK 

Manifestatie van metatheatraliteit in UR 

Na de bovengenoemde theoretische schets kan een vergelijking gemaakt worden tussen 

de varianten van metadrama en de kenmerken van postdramatisch theater. Hornby 

beschrijft vijf concrete metadramatische varianten die besproken kunnen worden in een 

postdramatische context. Deze varianten zijn respectievelijk Play within the Play; 

Ceremony within the Play; Role Playing within the Role; Literary and Real-Life References; 

en Self-reference. Ze kunnen zich alleen of in combinatie voordoen, en de gradatie van 

metadrama hangt af van de inzet van deze strategieën in een voorstelling. Zoals Hornby 

stelt met betrekking tot het metadrama, kan ook metatheatraliteit een spel van gradatie 

zijn. Tevens kan de ene vorm van metatheatraliteit minder bewust worden ervaren door 

de toeschouwer dan de andere. Van deze vijf varianten zullen vier worden besproken. In 

een postdramatische context kunnen deze categorieën aangeduid worden als: performance 

naast performance; rollenspel binnen de zelfperformance; intermediale referenties; en 

zelfbewustzijn. 

Deze vier varianten komen nadrukkelijk voor in de montagevoorstelling UR van 

performancecollectief Urland. UR is bij uitstek een geschikt voorbeeld voor het uitlichten 

van metatheatrale strategieën in een postdramatische context, omdat de makers 

metatheatraliteit lijken te thematiseren in de performance. Deze extreme vorm van 

metatheatraliteit blijkt uit de vervlechting van verschillende metatheatrale strategieën. 

Deze vervlechting komt expliciet tot uitdrukking in de ‘narscène’. In deze scène, waarin 

Thomas Dudkiewicz op een behendige manier schakelt tussen verschillende metatheatrale 

strategieën, komen de vier vormen van metatheatraliteit op een radicale manier samen. 

 

Diorama van het leven en de kunst 

Terwijl De Jong als marktkoopman de voorstelling staat te verkopen aan het publiek, 

kleden de andere performers zich één voor één om. Als ze zich niet omkleden, bekijken ze 

de scène vanaf de zijkant van het podium. Bindervoet kleedt zich uit tot aan zijn 

onderbroek. Vervolgens trekt hij een korset en leren laarzen aan, en zet een bonten 

dierenpoot op zijn hoofd. “Even kijken of ze er klaar voor zijn…” De Jong gluurt achter het 

witte doek. “De acteurs zijn opgewarmd en opgedirkt. Het decor staat er parmantig bij.” 

Dudkiewicz komt in beweging en verzamelt een kleurrijk kostuum. De Jong springt van de 

kist en ‘stapt de wijde wereld in’. Tegelijkertijd verdwijnt Dudkiewicz achter het witte doek. 

[…] Met een donderslag komt Dudkiewicz uit de kist gesprongen. “Stop the sound!” 

schreeuwt hij. Het geluid valt stil maar het publiek lacht hard. Hij staat daar namelijk op 

het podium met een belachelijk, net iets te klein, narrenkostuum aan. Gespannen kijkt hij 

het publiek recht aan en wacht tot men is bijgekomen. “I am going to perform for you,” 
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zegt hij met de nadruk op elk woord, “for five minutes.” Vanaf de zijkant kijken Zoet en 

De Jong toe op zijn optreden. Achter hem komt in een diagonaal Bindervoet oplopen in een 

grotesk kostuum van bont. Hij neemt plaats op een van de stoelen aan de zijkant van het 

podium, als in een wachtkamer. De andere performers kijken vanaf de zijkant van het 

podium toe op dit schouwspel. Dudkiewicz gaat ongestoord verder, “And I need your help.” 

Hij loopt met rinkelende bellen aan zijn schoenen naar iemand op de eerste rij en vraagt 

of diegene de timer op zijn telefoon aan wil zetten op vijf minuten. “You are now 

responsible for time… Could you set a timer to five minutes. I am going to give you a signal 

and then you can press start. Is your volume on max? Thanks.” Hij bereidt zijn scène kort 

voor: de microfoon heeft hij niet nodig en het script slaat hij dicht. “Let’s celebrate the 

here and now.” Hij stapt op de kist en de scène begint. Wat volgt is een razendsnelle 

opeenvolging van verwijzingen naar toneelteksten, films en fantastische improvisaties. Van 

Scar uit Disneys The Lion King tot monologen uit Shakespeare’s Hamlet. […] Op het 

moment dat de timer afgaat, springt Dudkiewicz kwaad verrast van de kist: “NO! Fuck that 

shit! I don’t conform to your perception of time. Fuck that!” Hij scheldt verder, richt zijn 

woede van het publiek naar zijn medespelers. “Fuck you!” schreeuwt hij naar Zoet. “And 

WTF is this?” hij draait zich om naar Bindervoet. “You are distracting as fuck up here. What 

are you? What are you supposed to be?” “Barbaar,” antwoordt Bindervoet voorzichtig. 

Dudkiewicz klapt cynisch in zijn handen. “A barbarian?! Hurray! Thank you. Question for 

mister barbarian: do barbarians suffer psychosomatically?”27 

 

Performance naast Performance 

De Play within the Play binnen de dramatische traditie is gestoeld op een visuele 

verdubbeling op het toneel, waarbij het publiek kijkt naar mensen op het podium die op 

hun beurt kijken naar mensen die een scène opvoeren. Er dient een aantoonbaar verschil 

te zijn tussen de twee lagen van play, zodat de toeschouwer die kan onderscheiden. De 

outer play is hierbij de buitenste voorstelling die de inner play – de gespeelde scène binnen 

de voorstelling – kadert. Hiertoe moet de outer play een minimale gradatie van plot en 

constructie van fictieve personages bevatten, moet deze het bestaan van de inner play 

erkennen, en moet de inner play erkend worden als opvoering. Doordat de inner play wordt 

erkend als opvoering door de outer play, zijn deze lagen te onderscheiden door de 

toeschouwer.28 Echter is er in het postdramatisch theater niet meer per definitie sprake 

van een afgesloten verhaalwereld die bestaat uit een plot en fictieve personages.* Waar 

het drama een representatie van een fictieve werkelijkheid is, is het postdrama een 

presentatie van de theatrale werkelijkheid. Hierdoor verschuift de focus op theater als 

drama naar theater als performance. Postdramatisch theater is “an attempt to 

 
27 UR, Urland/Theater Rotterdam 
28 Hornby, “The Play within the Play,” 34-35. 
*Dit hangt samen met het concept van de selfperformer waar later verder op in wordt gegaan. 
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conceptualize art in the sense that it offers not a representation but an intentionally 

unmediated experience of the real.” 29  Op het moment dat de onbemiddelde 

uitvoeringwerkelijkheid centraal komt te staan, kan daarom gesproken worden van 

performance binnen de performance in het postdramatisch theater. 

Een voorbeeld van een zo’n visuele verdubbeling in UR is de kist die midden op het 

podium staat. Op het moment dat een performer op de kist stapt, lijkt hij in een andere 

scène; in een andere rol; in een andere wereld te stappen. Marijn de Jong geeft – in het 

interview dat ik naar aanleiding van deze performance heb afgenomen – toe dat deze vorm 

van enscenering een van zijn persoonlijke fascinaties is: 

Ik heb wel een fetisj met mensen aan de zijkant op het toneel die kijken naar mensen die op het 

toneel iets aan het doen zijn, dat vind ik een prettige concentratie – dat je samen met het publiek 

kijkt naar wat iemand anders aan het doen is.30 

In deze scène wordt deze concentratie benadrukt doordat Dudkiewicz zijn optreden op de 

kist letterlijk aankondigt en voorbereidt. Het moment voordat hij op de kist stapt, kan in 

deze context gezien worden als een buitenste performance die de binnenste performance 

– het optreden op de kist – kadert (afbeelding 1). Doordat de andere personages naar hem 

kijken terwijl hij voor – én op – de kist staat, erkennen ze zijn aanwezigheid als 

performance (afb. 1 en 2). Ze praten niet of nauwelijks door hem heen en respecteren zijn 

optreden terwijl ze hun beurt om weer op te treden afwachten. De aanwezigheid van deze 

andere performers, die aan de zijkant van het toneel zitten te kijken naar de centrale 

performance, zou daarom gezien kunnen worden als een buitenste performance. Deze 

buitenste performance kadert de gehele scène van Dudkiewicz als binnenste performance. 

In deze scène is dus sprake van een dubbele performance binnen de performance: de 

‘wachtende’ performers in de buitenste performance, terwijl Dudkiewicz als nar voor de 

kist staat in een binnenste performance en binnen die binnenste performance nog een 

tweede performance van Dudkiewicz die op de kist een improvisatie doet. 

 

Binnen de dramatische traditie ligt de nadruk op de instandhouding van een coherente 

eenheid van elementen als afgesloten van de werkelijkheid. In het metadrama wordt een 

hiërarchisch onderscheid gemaakt tussen de dramatische illusie als hoofdtekst en 

momenten dat uit deze hoofdtekst wordt gestapt – die de dramatische eenheid zogezegd 

doorbreken. Deze focus verschuift in de postdramatische context naar de fragmentatie van 

deze eenheid: er kan niet langer gesproken worden van een ‘doorbreking’ van de 

dramatische illusie, omdat die niet meer als zodanig bestaat in het postdrama. Met deze 

fragmentatie gaat de hiërarchie zoals die in het drama bestaat op de schop: door de 

  

 
29 Lehmann, “Performance,” 134 
30 Marijn de Jong, “Hoop in theater,” interview Sofie Revet, 10-10-2018. 
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Afbeelding 1 – Dudkiewicz staat voor de kist in de buitenste performance van zijn scène. Hij kondigt zijn 

binnenste performance op de kist uitgebreid aan. De Jong (links) en Bindervoet (rechts) zitten aan de zijkant van 

het podium te kijken naar Dudkiewicz’ performance als nar-personage. Zij – samen met Zoet – vormen de 

buitenste performance op dit moment. 

 

 

Afbeelding 2 – Dudkiewicz speelt zijn binnenste performance op de kist. Zoet (links) kijkt naar hem vanaf de 

zijkant van het podium, vanuit de buitenste performance. 

  



 

 18 

de-hiërarchisering komt de nadruk te liggen op een gelijktijdige presentatie van elementen. 

Zo valt ook de hiërarchie en chronologie zoals die bestaat tussen de binnenste en buitenste 

performance in deze context weg op het moment dat theatrale elementen naast elkaar 

bestaan. In het postdrama wordt eerder gewisseld tussen deze lagen zonder dat er een 

duidelijk (hiërarchisch) onderscheid is tussenbeide, waardoor de grens die in het drama 

juist in stand wordt gehouden, in het postdramatisch theater vervaagt. De gelijkwaardige 

relatie tussen verschillende momenten kan dan beschreven worden als een radicalere 

tweede vorm: performance naast performance.  

De gelijkwaardigheid van verschillende elementen wordt in de postdramatische 

context bestempeld als parataxis. Lehmann beschrijft dat in deze non-hiërarchische 

structuur de theatrale elementen ambigu met elkaar verbonden zijn. Uit deze de-

hiërarchisering komt tevens een ervaring van gelijktijdigheid voort: “the paratactical 

valency and ordering of postdramatic theatre lead to the experience of simultaneity.”31 De 

verschillende lagen van performance volgen elkaar niet op maar lopen door elkaar heen, 

of kunnen zich tegelijkertijd afspelen. Dit veroorzaakt op zijn beurt een gefragmenteerd 

karakter van de gehele performance, “a systematic double-bind arises: we are meant to 

pay attention to the concrete particular and at the same time perceive the totality.”32 Er 

wordt zowel een concentratie op specifieke aspecten verwacht, als een overzicht van het 

geheel. Op deze manier zal een toeschouwer die een performance voor het eerst ziet nooit 

alle verschillende aspecten in één keer kunnen waarnemen, waardoor hij in een staat van 

evenly hovering attention komt. De gerichte aandacht van de toeschouwer is constant in 

beweging, springt van het ene element naar de volgende. Door het constant moeten 

verplaatsen van aandacht, zijn zowel de grenzen als de verbanden tussen die elementen 

niet altijd direct duidelijk. De betekenisgeving van de toeschouwer aan de verschillende 

lagen wordt hiermee uitgesteld.33 In het postdramatisch theater wordt deze wisselwerking 

tussen toeschouwer en performance radicaal tot onderwerp gemaakt. 

 Het overgrote deel van het publiek schrikt op het moment dat Dudkiewicz als een 

duveltje uit een doosje uit de kist tevoorschijn komt. Zijn opkomst wordt echter in een 

voorgaande scène al aangekondigd: tijdens de scène dat De Jong als marktkoopman de 

voorstelling staat aan te prijzen, kleden de andere performers zich om. Zo maakt ook 

Dudkiewicz zich klaar om in de kist te verdwijnen (afb. 3). Door de gelijktijdigheid en 

veelheid van de verschillende handelingen die tegelijkertijd op het toneel plaatsvinden, zal 

Dudkiewicz’ heen en weer lopen menig toeschouwer zijn ontgaan. Desalniettemin is zijn 

gereedmaken een transparante handeling: hij probeert niet te verhullen dat hij bezig is 

met een andere handeling. Urland speelt op meerdere momenten met deze gelijktijdigheid;   

 
31 Lehmann, “Panorama of postdramatic theatre,” 87. 
32 Idem, 88. 
33 Idem, 87.  
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Afbeelding 3 – Dudkiewicz (rechts) bereidt zijn volgende scène voor tijdens De Jongs (midden) optreden. Hij 

verzamelt zijn kostuum en verdwijnt achter het witte doek. 

 

 

Afbeelding 4 – Terwijl Dudkiewicz de scène is begonnen komt Bindervoet oplopen in een nieuw kostuum. 
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door op verschillende momenten tegelijk verschillende handelingen op te voeren, spelen 

ze met de verwachting van het publiek en blijven ze de toeschouwer telkens een stap voor. 

Hetzelfde gebeurt op het moment dat Bindervoet komt oplopen in een nieuw absurd 

afleidend, bonten kostuum terwijl Dudkiewicz zijn scène net is begonnen (afb. 4). Waar 

normaliter sprake zou kunnen zijn van een intermezzo waarin de spelers zich kunnen 

klaarmaken voor een volgende scène, lopen die voorbereiding en de scènes dwars door 

elkaar heen. Bindervoets opkomst wekt de verwachting dat er een interactie gaat komen 

tussen de barbaar en de nar, maar deze interactie wordt uitgesteld: Dudkiewicz speelt 

eerst uit waar hij in de eerste instantie voor is opgekomen, een letterlijk hoffelijk vermaak 

gericht aan het publiek. 

 Voorafgaand aan zijn binnenste performance vraagt Dudkiewicz iemand uit het 

publiek een timer te zetten op vijf minuten. Zodra deze tijd om is en de timer afgaat, wordt 

zowel de concentratie van het publiek als de concentratie van Dudkiewcz doorbroken. Het 

licht gaat weer aan en hij springt van de kist, terug in zijn buitenste performance  

(afb. 5). Wat hij vervolgens doet is een directe de-hiërarchisering van scènes: hij spreekt 

de spelers die voorheen slechts in de buitenste performance waren rechtstreeks aan. Hij 

breekt hiermee zijn eigen buitenste performance open en stelt zijn buitenste performance 

gelijk aan de performance van de kijkende spelers. Iedereen die tegelijk op het podium is, 

kan ook als zodanig bekeken en aangesproken worden. Waar het verband tussen de scènes 

hiervoor onduidelijk bleef, wordt met deze handeling de gelijkwaardigheid van alle 

momenten extra benadrukt. De scènes zijn geen chronologische vertelling van een verhaal, 

maar een gelijkwaardige opeenvolging van momenten. Samen maken deze evenwaardige 

en gelijktijdige momenten de metatheatraliteit tot onderwerp. 

 

Intermediale referenties 

Hornby beschrijft Literary and Real-Life Reference within the Play als metadramatische 

verwijzingen naar een werkelijkheid buiten de dramatische illusie. De metadramatische 

Literary References zijn opzettelijke toespelingen op recente, vaak populaire, bestaande 

(toneel)teksten. 34  Real Life References zijn directe citaten van bestaande mensen; 

verbeeldingen van bestaande mensen, objecten of gebeurtenissen als zichzelf. 35 Deze 

subcategorie kan gezien worden als een voorbeeld van zelfperformance op het moment 

dat de spelers in een voorstelling naar zichzelf verwijzen. Daarom zal deze Real Life 

Reference verder worden besproken bij rollenspel binnen de zelfperformance. De 

metadramatische gradatie van een verwijzing is afhankelijk van de herkenning van een 

dergelijke referentie door het publiek. Op het moment dat een toeschouwer de verwijzing 

herkent, springt zijn gedachte even naar de gerefereerde bron – hij wordt voor even uit 

 
34 Hornby, “Literary and Real-Life Reference within the Play,” 90.  
35 Idem, 95. 
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de concentratie van de performance gehaald. Het moment dat hij de verwijzing niet 

herkent, gebeurt er niets in deze trant: daarmee is deze variant vaak slechts onbewust 

metadramatisch.36 Zoals een ouder kan verwijzen naar iets uit de eigen jeugd wat de 

kinderen niet begrijpen: door de generatie- of tijdskloof gaat de betekenis van de 

verwijzing verloren. 

In de postdramatische context is de tekst niet langer de dominante drager van een 

voorstelling: verwijzingen naar andere werken kunnen daarom beter beschreven worden 

als intermediale referenties. Dit concept is ontleend aan Irina O. Rajewsky’s 

“Intermediality, Intertekstuality, and Remediation,” waarin zij dit fenomeen als volgt 

beschrijft: intermediale verwijzingen kunnen begrepen worden als  

meaning-constitutional strategies that contribute to the media product’s overall signification: 

the media product uses its own media-specific means, […] to refer to a specific, individual work 

produced in another medium […] The given product thus constitutes itself partly or wholly in 

relation to the work […] to which it refers.37 

Een medium kan zijn eigen medium-specifieke eigenschappen gebruiken om te verwijzen 

naar een individueel werk uit een ander medium. Het werk creëert op die manier een relatie 

met het andere werk waarnaar wordt verwezen. Binnen de postdramatische context kan 

dus gesproken worden van intermediale referenties die als metatheatrale strategie kunnen 

worden ingezet om de toeschouwer tijdelijk uit de concentratie van de theatrale 

werkelijkheid te trekken. 

 UR zit vol met verwijzingen naar literatuur, theatergeschiedenis, popcultuur en 

andere culturele uitingen, maar als vermeld is deze vorm van metatheatraliteit niet de 

meest ingrijpende. Deze verwijzingen zijn spontaan ontstaan in het proces, vertelt De 

Jong.38 In de ‘narscène’ wisselt Dudkiewicz razendsnel tussen allerhande bekende en 

onbekende personages door zijn bewegingen en stem aan te passen aan de rol die hij 

aanneemt (afb. 5, 6). De verwijzingen naar bekende films en andere media zorgt voor een 

enorme gelaagdheid binnen de performance, waardoor zelfs mensen die niet vaak naar het 

theater gaan kunnen genieten van deze performance. Zo is UR zowel een universeel 

vermakelijk geheel, als een voorstel aan mede (theater)makers. De aanwezigheid van deze 

referenties draagt dus wel degelijk bij aan de betekenis van de voorstelling, ook zonder 

een direct metatheatraal effect te hebben op de toeschouwer.  

 
36 Idem, 88-9. 
37 Irina O. Rajewsky, “Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on 
Intermediality,” in Intermediality 6 (2005): 52-3.  
38 De Jong, “Hoop in theater.” 
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Afbeelding 5 – Dudkiewicz neemt rollen aan uit diverse films, toneelteksten en verzonnen personages, zoals 

hierboven een speech uit Braveheart. Als een kameleon verandert hij van het ene personage in het andere. 

 

 

Afbeelding 6 – Zoals een nar aan het hof voor vermaak zorgde, zo speelt Dudkiewicz met vermaken van het 

publiek in de binnenste performance en schuren in de buitenste performance. 
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Rollenspel binnen de zelfperformance 

Play within the Play gaat veelal gepaard met het fenomeen dat Hornby beschrijft als Role 

Playing within the Role. Het fundament voor dit fenomeen ligt besloten in de bewoording: 

voordat een rollenspel in de dramatische traditie als metadramatisch kan worden ervaren, 

moet een fictief personage (bewust dan wel onbewust) een ándere rol aannemen – onder 

de voorwaarde dat een acteur al een (fictief) personage speelt. Op het moment dat een 

personage vrijwillig en bewust een andere rol aanneemt is sprake van een direct 

metadramatisch effect.39 Met Role Playing within the Role wordt gespeeld met het invullen 

van de eigen identiteit.40 Door de verschuiving van representatie (van onder andere het 

personage) in drama naar de presentatie (van de performer) in het postdramatisch theater, 

kan niet langer gesproken worden van een speler die een fictief personage speelt. De 

performer hoeft geen rol te spelen om binnen de performance een aanvullend rollenspel 

aan te gaan: in het postdramatisch theater kan de speler namelijk optreden als 

zelfperformer. De zelfperformer gebruikt zijn eigen (fysieke) aanwezigheid als esthetisch 

materiaal – hij ‘speelt’ als het ware zichzelf.41 De aandacht wordt hierdoor gelegd op de 

zelftransformatie van de performer: “one’s own body thus is used not [just] as the subject 

of action but at the same time as its object.”42 Deze objectivering van het subject zorgt 

ervoor dat de grens tussen de identiteit van de performer en zijn ‘rol’ verdwijnt – zowel 

voor hemzelf als voor de toeschouwer. De aard van theater maakt het spelen met de 

realiteit des te fascinerender: in theater “there is always readily available a special type of 

real-life reference that does not require any insertion at all. On stage, real life itself is 

omnipresent.” 43  Op het toneel transformeren mensen in mensen: deze esthetische 

transmutatie vereist niet direct een verandering in uiterlijk.  

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen een performer die onbedoeld 

op een podium zich volledig als zichzelf gedraagt (geen notie geeft aan het feit dat hij in 

een performance zou zitten) en de performer die bewust optreedt als zichzelf. Omdat de 

speler moedwillig een getheatraliseerde versie van zichzelf speelt, kan de ‘rol’ als 

zelfperformer gezien worden als de basis voor mogelijke toegevoegde personages die de 

performer bovenop zijn optreden als zelfperformer uitvoert. Deze metatheatrale strategie 

komt overeen met Hornby’s begrip van Real Life Reference: zoals de zelfperformer die zijn 

eigen aanwezigheid presenteert, verwijst hij direct naar de realiteit van zijn eigen bestaan. 

Een verwijzing naar de performers die in dát moment op het podium staan, kan door 

iedereen in het publiek direct herkend worden – en is daarmee uiterst metatheatraal. Het  

  

 
39 Hornby, “Roleplaying within the Role,” 67. 
40 Idem, 85. 
41 Lehmann, “Performance,” 134; 137. 
42 Idem, 137. 
43 Hornby, “Literary and Real-Life Reference within the Play,” 97-8. 
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Afbeelding 7 – In de openingsscène dragen de performers kostuums die lijken op de alledaagse kleding van 

de spelers. 

 

 

Afbeelding 8 – Dudkiewicz springt van de kist, beweegt van zijn binnenste performance terug naar de buitenste 

performance. 
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centraal stellen van de aanwezigheid van de performers is immers de meest directe, 

herkenbare verwijzing naar de realiteit mogelijk. 

Door de dagelijkse realiteit van de performer op deze manier te thematiseren in de 

theatrale werkelijkheid ontstaat een grensvervaging tussen deze twee lagen van realiteit. 

De gelijkstelling tussen deze lagen kan een verontrustend gevoel van onbeslisbaarheid 

veroorzaken bij de toeschouwer. Deze aesthetics of undecidability wordt veroorzaakt 

doordat er geen duidelijk onderscheid meer lijkt te zijn tussen de theatrale werkelijkheid 

en de alledaagse realiteit. Dit is een effect van het fenomeen dat Lehmann beschrijft als 

irruption of the real: het moment dat de toeschouwer theatrale werkelijkheid en 

toevalligheid niet meer uit elkaar kan houden. Zowel de metatheatrale strategie als het 

effect op het bewustzijn van de toeschouwer komen voort uit deze ambiguïteit.44 In het 

postdramatisch theater is niet langer sprake van Role Playing within the Role, maar van 

een rollenspel binnen de zelfperformance. Performance naast performance hangt sterk 

samen met het rollenspel binnen de zelfperformance: door de nadruk op de realiteit van 

performance komt de fysieke aanwezigheid van zowel de performer als van het publiek 

onder de aandacht.  

 

Zoals hierboven benoemd zijn er in UR verschillende momenten dat de spelers zich 

voorbereiden op scènes die nog komen. Tijdens de marktkoopmanscène zijn de spelers 

nog gekleed in alledaagse kleding die zo uit de kasten van de performers zelf lijkt te zijn 

gehaald (afb. 3). Deze ‘kostuums’ impliceren dat de spelers een getheatraliseerde versie 

van zichzelf aan het opvoeren zijn, en dus optreden als zelfperformer. Dit wordt in de 

openingsscène geïntroduceerd, doordat de performers in totale leegte in deze alledaagse 

kostuums opkomen (afb. 7). Op verschillende momenten wordt door de spelers gespeeld 

met de notie van zelfperformance, het ene moment nemen ze door enkel een pruik op te 

zetten een ander personage aan, om vervolgens weer terug te vallen in hun eigen rol – 

zoals het geval is met De Jong in de marktkoopmanscène (afb. 3). De zelfperformance 

vormt in deze voorstelling een basis voor alle mogelijke rollenspellen die de spelers kunnen 

aannemen. Deze rollenspellen maken de spelers duidelijk door zich – veelal op het podium 

– om te kleden in nieuwe kostuums (afb. 3). De zelfperformers nemen dus bewust andere 

rollen aan en schakelen zo tussen de gecreëerde identiteiten, waardoor ze leggen de 

maakbaarheid van die identiteiten blootleggen. De toeschouwer wordt zich op deze manier 

bewust van het bewuste spel met personages dat de performers voor hun ogen neerzetten. 

Het kostuum van Dudkiewicz is een kleurrijk, te klein narrenpak. Dit geeft al weg 

dat hij iets vermakelijks gaat doen. De Jong vertelt in het interview dat dit een 

weerspiegeling is van hoe Dudkiewicz zich soms voelt als acteur: “hij [komt] als een soort 

hofnar het publiek vermaken, hoe hij zich ook voelt als speler, en daardoor maakt het 

 
44 Lehmann, “Panorama of postdramatic theatre,” 100-1. 
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inhoudelijk niet uit wat hij gaat doen.”45 Het feit dat hij deze verwachting direct inlost op 

het moment dat hij op de kist stapt, werkt berustend op de toeschouwer. De nar blijkt een 

kameleon die een veelheid aan rollen uit film- en theaterreferenties maakt. Hij kan even 

de spanning tussen Dudkiewicz en de omringende spelers loslaten en genieten van de 

grappige verwijzingen. Het moment dat hij van de kist springt, is daarom des te 

ingrijpender: de woede van het personage staat in schril contrast met de rust die hij 

voorafgaand aan zijn binnenste performance had. Zijn woede-uitbarsting lijkt, door het feit 

dat hij nog steeds het narrenpak draagt, niet te passen bij het personage dat hij in het 

begin van de scène was. De onbeslisbaarheid over de identiteit van deze rol wordt 

benadrukt doordat Dudkiewicz de grens tussen de binnenste en buitenste performances 

doorbreekt. Het is het voor een moment niet duidelijk of hij nog een personage speelt, of 

al is teruggevallen in zijn zelfperformance.  

De Jong licht in het interview toe dat deze vorm van zichzelf letterlijk op het podium 

zetten het grootste inzicht was binnen het proces van de voorstelling. Die persoonlijke 

zoektocht van de makers is dus direct weerspiegeld in de performance. “We kunnen wel 

transformeren op het toneel, maar uiteindelijk zie je wel gewoon vier jongens op het toneel 

staan.” Hij vult dat aan met een beschrijving van de structuur van de performance, dat ze 

in de dramaturgie “bij nul moesten beginnen, [om] samen met het publiek op [te kunnen] 

bouwen.” Dit wordt letterlijk verbeeld in de openingsscène, doordat de performers 

opkomen als zelfperformers op een leeg podium met het werklicht aan. Door zichzelf op 

het toneel te zetten laten zij de kracht van theater zien met de meest simpele middelen 

(afb. 7).46 Zo draagt deze strategie direct bij aan de ervaring van metatheatraliteit bij de 

toeschouwer, en wordt hij letterlijk aan de hand meegenomen in de vertelling. 

 

Zelfbewustzijn 

Self-Reference, de laatste variant van Hornby’s metadrama, is altijd een directe verwijzing 

van een voorstelling naar zichzelf als voorstelling: 

With self-reference, the play directly calls attention to itself as a play, an imaginative fiction. 

Acknowledging this fiction of course destroys is, at least temporarily. […] The audience is made 

to examine the play as a play, an artificial construction with events.47 

Op het moment dat een voorstelling in de dramatische traditie naar zichzelf als fictieve 

theatrale werkelijkheid verwijst, kan gesproken van zelfreferentialiteit; het gaat hierbij om 

de erkenning van de voorstelling van zijn eigen bestaan. Doordat de voorstelling naar 

zichzelf verwijst – en daarmee de dramatische illusie doorbreekt – wordt de toeschouwer 

zich (tijdelijk) bewust van het construct dat hij naar een voorstelling zit te kijken. In het 

 
45 De Jong, “Hoop in theater.” 
46 Idem. 
47 Hornby, “Self-Reference,” 103. 
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postdramatisch theater wordt de nadruk gelegd op de uitvoerrealiteit van een 

performance: het erkennen van het eigen bestaan van de performance legt de nadruk op 

theater als event.  

As theatre brings into play its real ‘event-ness’ for and against the audience, it discovers its 

capacity to be not only an exceptional kind of event but a provocative situation for all 

participants. […] Theatre playfully puts us in a position where we can no longer simply ‘face’ 

the perceived but are participating in it.48  

Postdramatisch theater is niet langer slechts een spectatorial event waar het publiek enkel 

kijkt, maar een social event: de communicatie tussen performer en toeschouwer staat 

centraal. Zoals Peter M. Boenisch beschrijft in “Acts of Spectating,” de dramaturgische 

strategieën van hedendaags theater “activate the full interplay between the highlighted 

borders […] These processes of playful negotiations are at the heart of […] relational 

dramaturgy.” 49  Relationele dramaturgie onderzoekt de processen van speelse 

onderhandeling – de communicatie tussen alle deelnemers in een theatraal evenement, 

waarbij de toeschouwer evenwaardig blijkt aan de performer. Deze communicatie heeft 

een aantal voorwaarden; zo dient de performance zijn eigen staat als sociaal evenement 

te erkennen. Daarnaast moet de performance de fysieke aanwezigheid van het publiek 

accepteren én moet het publiek mijn zijn positie als toeschouwer binnen dit evenement 

aanvaarden. De toeschouwer wordt zich op deze manier bewust gemaakt van zijn eigen 

bijdrage binnen het theatrale event, en dat zijn ervaring ook afhankelijk is van de 

aanwezigheid van andere deelnemers.50  

De gelaagdheid van deze erkenning komt voort uit de tweeledigheid van het begrip 

theatraliteit. Theatraliteit kan, zoals hierboven beschreven, enerzijds worden beschouwd 

als het zichtbaar maken van bepaalde strategieën van adressering binnen een 

performance, en anderzijds als de ervaring van de toeschouwer van deze sturing.51 De 

toeschouwer wordt zich op deze manier ook bewust van zijn eigen waarneming. Binnen de 

dramatische context gaat het creëren van zelfbewustzijn over het besef van de 

toeschouwer dat hij naar een geconstrueerde theatrale realiteit zit te kijken. In de 

postdramatische context daarentegen wordt dit bewustzijn van de toeschouwer uitgebreid 

naar het inzicht dat hij zelf een rol speelt in de situatie van een performance. Waar in de 

dramatische traditie een illusie tot stand moet worden gebracht voor deze doorbroken kon 

  

 
48 Lehmann, “Panorama of the postdramatic theatre,” 106. Cursief zelf aangebracht. 
49 Peter M. Boenisch, “Acts of Spectating: The Dramaturgy of the Audience’s Experience in Contemporary 
Theatre,” in Critical Stages/Scènes Critique, (28 november 2012): 2, 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33229674/criticalstages____Acts_of_Spectating__The_D
ramaturgy_of_the_Audiences_Experience_in_Contemporary_Theatre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y
53UL3A&Expires=1554066481&Signature=d%2BcsiEbh2rKFCUIQUzsTJIWMUl8%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DActs_of_Spectating_The_Dramaturgy_of_the.pdf. 
50 Lehmann, “Panorama of the postdramatic theatre,” 106-7. 
51 Bleeker, 21-22. 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33229674/criticalstages____Acts_of_Spectating__The_Dramaturgy_of_the_Audiences_Experience_in_Contemporary_Theatre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1554066481&Signature=d%2BcsiEbh2rKFCUIQUzsTJIWMUl8%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DActs_of_Spectating_The_Dramaturgy_of_the.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33229674/criticalstages____Acts_of_Spectating__The_Dramaturgy_of_the_Audiences_Experience_in_Contemporary_Theatre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1554066481&Signature=d%2BcsiEbh2rKFCUIQUzsTJIWMUl8%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DActs_of_Spectating_The_Dramaturgy_of_the.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33229674/criticalstages____Acts_of_Spectating__The_Dramaturgy_of_the_Audiences_Experience_in_Contemporary_Theatre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1554066481&Signature=d%2BcsiEbh2rKFCUIQUzsTJIWMUl8%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DActs_of_Spectating_The_Dramaturgy_of_the.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33229674/criticalstages____Acts_of_Spectating__The_Dramaturgy_of_the_Audiences_Experience_in_Contemporary_Theatre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1554066481&Signature=d%2BcsiEbh2rKFCUIQUzsTJIWMUl8%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DActs_of_Spectating_The_Dramaturgy_of_the.pdf
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Afbeelding 9 – De nar (Dudkiewicz) spreekt de barbaar naast hem op het podium (Bindervoet) direct aan, en 

doorbreekt hiermee de grens tussen de binnenste en buitenste performance. 

 

 

Afbeelding 10 – Bindervoet speelt een archeoloog die alles op het toneel letterlijk benoemt. 
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worden met een metadramatische zelfreferentie, kan in het postdramatisch theater een 

performance verwijzen naar zijn eigen bestaan als theatrale situatie. Door de eigen 

theatraliteit tot onderwerp te maken is een performance radicaal metatheatraal: zo draagt 

de ervaring van dit collectieve evenement bij aan het zelfbewustzijn van zowel de 

performance als van het publiek. Binnen de postdramatische context kan dus gesproken 

worden van zowel het zelfbewustzijn de performance als dat van de toeschouwer, op het 

moment dat meerdere metatheatrale strategieën bij elkaar komen. De relatie tussen hem 

en de performance komt centraal te staan. Metatheatraliteit in de postdramatische context 

maakt deze communicatie vervolgens radicaal tot onderwerp. 

Binnen de narscène zijn een aantal duidelijke momenten waarop het zelfbewustzijn 

wordt aangesproken. In de eerste plaats benoemt Dudkiewicz letterlijk zijn eigen 

performance. “I am going to perform for you, for five minutes,” zegt hij. Hij benadrukt 

hiermee niet alleen zijn eigen aanwezigheid als performer, maar ook de positie die de 

toeschouwer inneemt in deze situatie (afb. 1). Dit wordt direct opgevolgd door Dudkiewicz 

die iemand in het publiek vraagt een timer te zetten: hiermee erkent hij letterlijk de fysieke 

aanwezigheid en invloed van het publiek op de performance. Zodra hij op de kist en in de 

binnenste performance stapt, lijkt deze directe aanspreekvorm minder direct te zijn gericht 

op het publiek. Hij richt zich in deze binnenste performance echter opnieuw tot het publiek, 

om hen als een echte hofnar te vermaken. Het moment dat de timer vervolgens afgaat, 

belandt Dudkiewicz weer in de buitenste performance en richt hij zijn reactie wederom 

direct tot het publiek – en tot zijn medespelers. Hij doorbreekt hiermee zijn eigen 

opgebouwde hiërarchie tussen de scènes – waar hij eerder Bindervoet’s opkomst negeerde, 

spreekt hij deze nu letterlijk aan (afb. 9). De interactie die werd beloofd met deze opkomst 

wordt nu ingelost, maar op een manier die lijkt te botsen met Dudkiewicz’ rol voor de 

binnenste performance. Het feit dat hij emotioneel reageert, doet denken dat hij als acteur 

gestoord is en deze performance zijn ‘echte’ reactie laat zien. Hij benoemt letterlijk de 

verwarring die het publiek eerder in de scène ook had, en ook Bindervoet’s antwoord – 

“What are you supposed to be?” “Barbaar.” – is een directe verwijzing naar zijn rol als 

barbaar.  

Deze scène brengt zo verschillende metatheatrale strategieën samen, waardoor de 

gelaagdheid van de performance goed kan worden geïllustreerd. Deze laatste strategie 

daarentegen kan tevens gezien worden als het algehele effect van metatheatraliteit op de 

toeschouwer. Op het moment dat een performance zich bewust is van zijn eigen constructie 

als theatraal event, wordt ook de toeschouwer aangesproken op zijn rol binnen dit 

evenement. Eigenlijk zijn alle bovengenoemde observaties een teken van zelfbewustzijn 

van de performance. Doordat de performers elkaar aankijken of naar elkaar kijken terwijl 

ze optreden, erkennen zij elkaars aanwezigheid, en accentueren daarmee de transparantie 

van deze realiteit voor de toeschouwer (afb. 1, 2, 7, 9). Op verschillende momenten wordt 
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de toeschouwer recht aangekeken of direct aangesproken: dit brengt een zelfbewustzijn 

bij hem teweeg van zijn positie als kijker (afb. 1-4, 6-8).  

 

Theater als poort naar de wereld 

Inhoudelijk is UR een zoektocht naar de waarde van theater in een samenleving waarin 

steeds minder waardering lijkt te zijn voor kunst. Deze zoektocht wordt tevens in de laatste 

scène overigens expliciet benadrukt. In deze scène komt Bindervoet als archeoloog 

Heinrich uit het grit naar beneden, en gaat hij alle objecten op het toneel letterlijk 

benoemen (afb. 10). Hij doet een poging te achterhalen wat er in deze ruimte is gebeurt 

en doet allerhande analytische en geïnterpreteerde uitspraken. Hij lijkt hiermee de 

zoektocht, die Urland met het maken en uitvoeren van deze performance hebben 

doorstaan, te belichamen. Door zijn poging tot het verklaren van het vergane evenement, 

wordt de toeschouwer aangesproken op zijn vermogen om te kunnen reflecteren op de 

performance. Door zijn staat van evenly hovering attention, waarin hij het grootste deel 

van de tijd heeft verkeerd, kon hij de betekenis van de performance nog niet achterhalen. 

Meteen na alle scènes achtereenvolgens te hebben gezien wordt die betekenis, of beter 

gezegd de zoektocht naar betekenis, letterlijk benoemd in deze scène. De performance 

onderstreept de metatheatrale strategieën die zijn ingezet door deze strategieën 

transparant te maken en op momenten letterlijk te benoemen. Urland thematiseert 

metatheatraliteit radicaal door deze directe verwijzingen naar de realiteit – in dit geval 

naar de herinnering van de performance als theatraal evenement – en het samenspel dat 

deze strategieën met elkaar aangaan. 

Urland bevraagt zichzelf en het publiek, over normen en waarden en wat we kunnen 

doen om kunst weer een kernpunt te maken in onze maatschappij. De metatheatrale 

strategieën die zij inzetten sluiten aan op dit doel: door op een transparante manier de 

constructie van de performance en de rollen van elke deelnemer te onderzoeken, leggen 

zij de nadruk op hun persoonlijke zoektocht naar de kracht van theater. De Jong vertelt in 

het interview dat Urland met deze voorstelling op zoek is gegaan naar een nieuwe stap in 

hun persoonlijke én artistieke ontwikkeling:  

Omdat dit [montagevoorstellingen] iets was waar we [ons] vanaf de Toneelacademie tegen 

aan het afzetten waren […] En toen gingen we hele radicale hermetische voorstellingen maken. 

[…] Niet erin en eruit stappen – dat zagen we al zoveel om ons heen […] Bij deze voorstelling 

kwamen we tot de conclusie dat dat wél kan, en dat je nog steeds dat grote verhaal kan 

maken.52 

Urland’s zoektocht in UR is een beweging van een gesloten verhaalwereld naar een 

constructie die voorbij gaat aan de grenzen van het theater. Zij waren zich binnen het 

 
52 De Jong, “Hoop in theater.” 
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proces bewust van hun positie als makers en hun vragen omtrent theater, en zij brengen 

dit bewustzijn in de uiteindelijke performance sterk over op het publiek. Deze zelfreflectie 

binnen het werkproces heeft mogelijk te maken met het feit dat Urland zichzelf definieert 

als een non-hiërarchisch performancecollectief. Zij hebben geen regisseur die de knopen 

doorhakt, de besluiten die worden genomen komen voort uit een constante discussie. Zoals 

de Jong ook benoemt in het interview: “je [bent] heel veel met elkaar in gesprek en aan 

het onderhandelen, […]ik denk dat veel collectieven kiezen om dat gesprek [over het 

maken zelf] te implementeren in de voorstelling.”53 Deze non-hiërarchische samenwerking 

zou tevens een gevolg kunnen zijn van de nadruk op gelijkwaardigheid binnen het 

postdramatisch theater. Ik veronderstel dat deze vorm van metatheatraliteit in de 

postdramatische context reflecteert op een non-hiërarchische samenwerking en op de 

zelfreflectie binnen het werkproces. 

Met deze zelfreflectie zetten ze tevens maatschappelijke vraagstukken, onder 

andere omtrent de ‘millennial theatermaker’, in de schijnwerpers.  

Het is een van de grootste problemen van onze generatie. Iets willen zeggen en onmiddellijk 

het weerwoord alweer horen. De zelfopgelegde paradox van de millennial theatermaker. Het 

‘ja maar’. Het is én én. […] Waarom zou je nog een statement maken als het nooit een 

consequentie heeft. En hoe kom je überhaupt tot een statement als je wordt gedefinieerd door 

tegenstrijdigheden.54 

Bindervoet benoemt in zijn monoloog een aantal hedendaagse problemen waar de 

millennials tegenaan schijnen te lopen. Hoe kan Urland nog een statement maken als er 

altijd een tegenargument te geven is? Door deze tegenstrijdigheid te benoemen en door 

te voeren in de gehele performance. Zij reflecteren kritisch op zichzelf, op theater en op 

maatschappelijke vraagstukken, om vervolgens tot een geheel te komen waarin zij een 

uitspraak doen over de staat van hedendaags theater. Deze persoonlijke zoektocht heeft 

Urland tot onderwerp gemaakt en zo wordt gesteld in UR dat de zoektocht belangrijker is 

dan het vinden. Urland laat de constructie van hun denk- en maakproces zien in de 

performance en maken zo metatheatraliteit radicaal tot onderwerp. 

  

 
53 Idem. 
54 UR, Urland/Theater Rotterdam. 
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CONCLUSIE 

De constructie en deconstructie van theater 

Het doel van dit onderzoek was om het fenomeen metatheatraliteit te plaatsen in een 

postdramatische context. Aan de hand van de metadramatische varianten van Richard 

Hornby; het werk van Hans-Thies Lehmann over postdramatisch theater; en de theorie 

van Maaike Bleeker over theatraliteit, heb ik in navolging van Danielle Balk getracht een 

concreet beeld te schetsen van metatheatraliteit in postdramatisch theater. Waar Balk haar 

observaties doet binnen een dramatische context, plaats ik dit fenomeen in een 

postdramatische context, in een poging een betere theoretische context te scheppen om 

de performance UR te kunnen analyseren. Vanuit deze context is vervolgens een 

categorisering gemaakt gebaseerd op de metadramatische varianten en Lehmanns 

kenmerken van postdramatisch theater. Uit deze vergelijking zijn de volgende 

metatheatrale varianten afgeleid: performance naast performance; intermediale 

referentie; rollenspel binnen de zelfperformance; en zelfbewustzijn. De gradatie van 

metatheatraliteit kan binnen deze varianten verschillen, afhankelijk van de inzet van 

bepaalde strategieën en de ervaring van de toeschouwer van deze strategieën. Van deze 

varianten blijkt zelfbewustzijn zowel een strategie als het effect van metatheatraliteit op 

de toeschouwer. Deze methode bleek zeer geschikt voor deze vorm van onderzoek, al 

bracht het bijeenbrengen van een dramatische theorie en een postdramatische casus enige 

hindernissen met zich mee. Door het fenomeen metadrama uit de dramatische theorie te 

bespreken in een postdramatische context, kon een nieuwe handvat gesmeed worden voor 

het analyseren van de postdramatische performance UR.  

De sleutelwoorden in dit onderzoek zijn transparantie, erkenning en zelfbewustzijn. 

Transparantie houdt in het blootleggen van bepaalde constructen binnen de performance. 

Urland laat hiermee het basale van het theater zien in een poging theater voor zichzelf 

opnieuw te definiëren. De erkenning vindt plaats bij zowel de performance als bij de 

toeschouwer: beide partijen accepteren de fysieke aanwezigheid van de ander en huldigen 

daarmee hun eigen rol binnen het event van de performance. Door toe te geven aan hun 

eigen rol, stellen zij zich zelfbewust op. Dit bewustzijn is het tweeledige effect van 

metatheatraliteit: de performance erkent zijn eigen staat als theatraal construct, en de 

toeschouwer erkent zowel deze staat van de performance als zijn eigen rol binnen dit 

construct. Met de plaatsing van metatheatraliteit in een postdramatische context wordt dit 

construct uitgebreid van de interne fictieve werkelijkheid van een voorstelling naar de 

externe realiteit van de performance als evenement. Hierbij gaat het bewustzijn als effect 

van metatheatraliteit dus verder dan het bewustzijn als effect van het metadrama: in het 

metadrama is de toeschouwer zich vooral bewust van het construct van de voorstelling.  
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Metatheatraliteit manifesteert zich in UR door een vervlechting van verschillende 

gradaties van strategieën, die samen een buitengewoon gelaagde performance creëren. 

Door deze dynamische combinatie van metatheatrale lijnen wordt de inhoudelijke 

zoektocht ondersteund: als gevolg van het zichtbaar maken van de interne en externe 

structuren die ten grondslag liggen aan (het gebeuren van) een performance, wordt de 

kunstmatigheid van de theatrale werkelijkheid benadrukt. Urland maakt eerst de eigen 

theatraliteit transparant, waardoor zowel het publiek als de performance zelf het bestaan 

van deze conventies erkent. Vervolgens spreekt Urland dit bewustzijn van de toeschouwer 

aan door hem ook bewust te maken van het belang van zijn rol binnen het event van de 

performance. Wij interpreteren het leven niet door middel van afzonderlijke performances, 

maar door het drama/culture complex. Metatheatraliteit is daarmee afhankelijk van de tijd 

en cultuur waarin het ontstaat. Met het blootleggen van deze constructie doet Urland een 

uitspraak over de staat van het theater. Door de tegenstrijdigheden die hedendaagse 

makers treiteren te benoemen, legt Urland de nadruk op de zoektocht die kunst zou 

moeten zijn.  

Aan de hand van de analyse van één productie kan ongelukkigerwijs niets gezegd 

worden over metatheatraliteit in een postdramatische context in het algemeen. Wel is met 

dit onderzoek een theorie gevormd over het voorkomen van metatheatrale strategieën, en 

kunnen deze strategieën hiermee herkend worden in andere postdramatische 

performances. Aangezien de werkwijze van collectieven gekoppeld zou kunnen worden aan 

metatheatraliteit in postdramatisch theater, kan vervolgonderzoek naar het al dan niet 

voorkomen van metatheatraliteit in producties van collectieven uitgevoerd worden. Door 

verschillende (Nederlandse) collectieven te interviewen over hun werkwijze en deze 

methode te koppelen aan producties, kan een helder beeld geschept worden over dit 

fenomeen binnen een postdramatische context. 
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BIJLAGE 1: HOOP IN THEATER  

Interview Marijn de Jong 

Dit interview werd georganiseerd door Sofie Revet in het kader van het vak Het 

Kwalitatieve Interview, onderdeel van de minor Kunst, Cultuur en Maatschappij. Op 10 

oktober 2018 werd Marijn de Jong, een van de performers van performancecollectief 

Urland, gevraagd naar het maakproces, naar de dramaturgie en de boodschap van de 

montagevoorstelling UR (2018). In het transcript hieronder is Marijn De Jong / M de 

geïnterviewde; is Sofie Revet / S de primaire interviewer; en is Marijke Hessels de 

secundaire interviewer en ondersteuning gedurende het gesprek. 

S Ik wilde je wat vragen stellen over het project UR dat je hebt gedaan met collectief Urland. De 

topics waar ik het over wil hebben zijn jouw ervaringen van het werkproces in het collectief waar 

je nu al een paar jaar bij zit. Maar ook of jullie je bewust zijn van bepaalde strategieën die jullie 

hebben ingezet die ik herkende in de voorstelling, namelijk metatheatrale elementen. En daarop 

aansluitend ook jullie visie en de boodschap van de voorstelling. Maar de moeilijkere onderwerpen 

misschien voor later in het gesprek… 

M Even opwarmen ja. 

S … Dus het eerste wat ik je wil vragen is: hoe kijk je terug op dit project? 

M … Positief. Blij mee. 

S En kan je dat iets uitleggen? Wat vond je er positief aan of..? 

M Het was denk ik weer een nieuwe stap voor ons, [we hebben] onszelf uitgedaagd, voor ons weer 

iets nieuws gedaan. Of oud, eigenlijk. We gingen weer een beetje terug naar waarom we het ook 

weer zo leuk vonden om theater te maken, waarom we dit medium zo tof vonden. En daar zijn we 

mee aan de slag gegaan. Omdat we waren een beetje cynisch geworden waren door het hele 

theater maken, eigenlijk. Wie komt er nou naar kijken en waarom staan we dit te doen en - het 

hele medium. En dat hebben we een beetje voor onszelf moeten herontdekken. En dat was een 

persoonlijke nieuwe stap denk ik. Dus we hebben veel dingen eruit geleerd – uit het proces. Dus 

ik kijk daar heel positief op terug ja, het was fijn.  

S Oke, je zegt jullie waren cynisch geworden tegenover het theater maken, hoe hebben jullie dat 

– ik bedoel ik heb de voorstelling gezien - maar hoe hebben jullie het aangepakt om dat cynisme 

in te zetten in de voorstelling? 

M Ehm 

S Of dat afzetten tegen het cynisme, eigenlijk 

M Ja – proberen er opener in te staan in het proces. Ja vooral op een gegeven moment was het – 

wilden we iets met Gilgamesj gaan doen. We wilden een voorstelling gaan maken in de eerste 

instantie als een soort – ja hoe zeg je dat – een soort propaganda voor de kunst, als radicale 

strijder voor de kunst – dat helemaal – en dan ophangen aan het Gilgamesj epos als het oudste 

verhaal. En we waren daarmee bezig en we dachten: ‘wtf zijn we aan het doen? en voor wie zijn 

we dit aan het doen? en zijn we niet gewoon een groepje witte jongens in Rotterdam die hier dan 

iets over radicalisering willen vertellen ofzo?’ Ik bedoel we snapten er helemaal niets meer van. 

En daar werden we heel cynisch door, eigenlijk. En voor wie doen we dat dan? Ja, voor de niche, 



 

 37 

voor de sector? En toen dachten we: Oke, als dat het is, dan moeten we dat ook omarmen. En we 

hebben vooral gewoon ook na de eerste week performances voor elkaar maken [gemaakt] – toen 

was er een soort van kantelpunt waarbij we aan tafel zaten en dachten ‘dit is het niet, dit is 

absoluut niet wat we willen of waar we zin in hebben.’ En toen hebben we er heel veel over 

gesproken eigenlijk, waar dat door kwam. En toen kwam naar voren dat iedereen wel een beetje 

moe was van het hele gebeuren. En waarom we zoveel bezig waren met technologie en waarom 

we dan theater wilden maken. En toen zijn we daar heel open over gaan praten en toen kwamen 

we tot de conclusie dat we allemaal - er gewoon hele basale dingen waren die we zo interessant 

vonden aan theater. Dus toen zijn we eigenlijk weer opnieuw dingen gaan maken waardoor we 

verliefd werden op theater maken, eigenlijk. 

S Oke, dat jullie opnieuw verliefd werden op het theater maken. Dus terug naar de – weg van die 

techniek, weg van alle extra – 

M Ja, wel middelen gebruiken natuurlijk, techniek is ook gewoon een middel, gebruiksmiddel voor 

wat je wil vertellen. Maar het ging meer over de verwondering, dus dat we aan zoveel dingen 

voorbij gaan en dat we zo ver door aan het denken waren dat we het hele basale van iemand komt 

een toneel op lopen – dat we daar weer opnieuw door verwonderd konden raken. ‘Ohja, en wat 

betekent dat dan allemaal?’ Wat kan er allemaal nog gebeuren in een voorstelling als je zo begint 

bijvoorbeeld. Of – weet ik veel – door de beperking van zo’n kist. We hadden die kist gekocht en 

toen – oke het moet heel simpel zijn, dus alles moet uit de kist komen. Dat was dan een regel. En 

zo kwamen we steeds met hele slimme beperkingen eigenlijk – en steeds verder. 

S Oke, en je zegt jullie hebben jezelf hele simpele beperkingen opgelegd, maar daar zijn 

uiteindelijk wel vrij complexe scènes uit gekomen. Dus hoe… 

M Ja ik denk dat – in ieder werkproces – de beperking de vrijheid oplevert, dus we proberen onszelf 

altijd een probleem voor te leggen. En dat probleem is meestal in maakproces – dus Thomas doet 

alle stemmen en wij mogen alleen maar spelen – dat soort dingen. Of we hebben de tegenstelling, 

we zijn altijd uitgegaan van een botsing, in de voorstellingen die we maken moet altijd een 

tegenstrijdigheid zitten, een onmogelijkheid. En dat was hier – die kist was hier bijvoorbeeld een 

onmogelijkheid. En dat levert voor ons heel veel vrijheid op, omdat je dan denkt ‘wat kan er nog 

meer?’ Je kan er op, je kan er in, je kan er uit – op een gegeven moment – we hadden gewoon 

heel veel acts gemaakt daarmee en het hele zwaartepunt van de voorstelling lag ook echt in de 

montage van de voorstelling. Maar eigenlijk in de eerste pres[entatie] – hoe zeg je dat – een week 

voor de première ongeveer –  

S – een soort try-outs?  

M Ja, maar niet voor publiek maar intern – of twee weken ervoor - dan gaan we zo een beetje 

kijken wat zien mensen? En daarbij kwam [was] al vrij snel duidelijk dat [we] de hele constructie 

van de voorstelling al hadden. 

S Voordat jullie überhaupt de scènes gingen monteren? 

M Ja – dus wat we doen is – we werken met dat soort dingen altijd een beetje op de bonnefooi, 

dan spreken gewoon af vanavond gaan we dit doen of vanmiddag gaan we dit doen, en dat gaan 

we dan doen. En dat is eigenlijk een soort improvisatie waarbij alle dingen achter elkaar gezet 

worden, maar wonderbaarlijk genoeg klopte die deze keer heel goed – op één scène na die we 

eruit hebben gehaald.  

--- 

S Oke, dus jullie hebben voornamelijk met z’n vieren gewerkt en later pas, op het einde van het 

project, daar bij gehaald met een 
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M Ja zo werken we altijd op die manier. Dan gaan we gewoon ons met ons vieren opsluiten en dan 

gaan we dingen maken en dan na vier weken vragen we mensen erbij. Maar wat ik wilde zeggen 

was dat dit eigenlijk het eerste proces was waarbij we in een vrij vroeg stadium het geraamte van 

de voorstelling al hadden en daardoor heel goed konden focussen op de montage van de 

voorstelling – en dat vind ik een van de leukste dingen aan theater maken, is hoe kan je je publiek 

voorblijven en zorgen dat je bijna nooit in de gaten hebt dat de volgende scène begonnen is. 

S Dus het gaat erover dat in deze voorstelling de scènes heel erg in elkaar overlopen. 

M Ja, ik denk dat dat bij deze voorstelling wel heel erg aanwezig is – dat je met verwachting speelt, 

het publiek op het verkeerde been zetten, voorblijven, zorgen dat je de hele tijd alert bent – en 

daar hadden we toen een hele week voor, dat is nog nooit eerder voorgekomen. Meestal zijn we 

op de première pas echt, ja – dat hadden we nu wat beter gepland denk ik. Maar dat kwam dus 

ook omdat we niet met al die technologie aan het werk waren maar dat we heel basaal met 

middelen die we zelf in de hand hadden 

S Ja precies, en één van die middelen is dan het spelen zelf. 

M Ja, dat was ook een regel die we hadden bedacht – van iedereen moet – ik ben weer mijn eigen 

tekst gaan schrijven bijvoorbeeld, dat heb ik ook in geen acht jaar gedaan. We waren heel erg op 

elkaar gaan leunen, wie waar heel erg goed in is, dus Jimi maakt alle geluid, die schrijft die teksten, 

en zo werken we vaak. En dat sleet er een beetje in…  

S Dat jullie een vaste verdeling hadden in werk? 

M Ja en dat hadden bij deze voorstelling ook – ik bedoel, ik doe ook nog steeds de scenografie en 

het licht en Jimi maakt nog steeds het geluid, maar dat hebben we ook een beetje open gegooid. 

Jimi moest ook een scène spelen en ik moest een tekst schrijven – of dat moest niet van iemand 

maar dat moest van mezelf. Zo hebben we allemaal -  

S Ja precies, om het zo even opnieuw –  

M open te breken, ja.  

S Om een stap in een andere richting te maken. 

M Ja. In die zin was het voor ons een hele nieuwe stap – omdat dit iets was waar we vanaf de 

Toneelacademie tegen aan het afzetten waren –  

S – tegen het spelen? 

M Nou, niet zozeer tegen het spelen, maar eerder [tegen] dit soort montagevoorstellingen, dat 

vrij postmodern is, daar waren we juist toen we op school zaten van oke maar we moeten terug 

– we moeten het grote verhaal vinden. En toen gingen we hele radicale hermetische voorstellingen 

maken die één ding waren. Zoals de Oktobertragödie – één ding. En House on Mars – één ding. 

Niet erin en eruit stappen – dat zagen we gewoon zoveel om ons – dat je dan halverwege de 

voorstelling de voetnoot van de acteur krijgt, weet ik veel zo. Bij deze voorstelling kwamen we tot 

de conclusie dat dat wél kan, en dat je nog steeds dat grote verhaal kan maken. We vonden daar 

gewoon het plezier in terug, dat het ook én én kan zijn. 

S Ja precies, dat het elkaar niet uit hoeft te sluiten. Het eruit stappen én het grote verhaal willen 

vertellen. 

M Ja of de losse scènes, de opeenvolging van losse beelden en scènes die op zichzelf niets met 

elkaar te maken hebben, zo lijkt het, maar qua thematiek wel een grotere boog maken.  
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S En je zegt die boog hadden jullie vrij snel in het proces al ontdekt – voor mij was dat heel erg 

die zoektocht, met dan de eindscène het vinden van, wat dan de essentie van theater kan zijn 

maar zonder… 

S Oke, we hadden het net over de montage, en de losse scènes, dat jullie je daar eigenlijk van af 

wilden zetten, dat jullie het grote verhaal wilden vertellen. En dat jullie met deze voorstelling daar 

van af stapten en doorkregen dat dat elkaar niet uit hoeft te sluiten. En toen wilde ik gaan vragen, 

wat was voor jullie dan de – jullie zeggen in de voorstelling dat jullie op zoek zijn naar de essentie 

van theater, en dat jullie die vrij snel hadden gevonden – maar kan je – ja, kan je in je eigen 

woorden uitleggen wat die zoektocht nou eigenlijk inhield, of was het echt en persoonlijke, of voor 

jullie als collectief of wil je nog… 

--- 

M Nouja, ik denk beide. Het was – eigenlijk was de grootste vondst het echt waarachtige, het 

sublieme, of hoe je het ook wil noemen – alleen maar voort kan komen uit het persoonlijke. Dat 

was voor mij wel de – of voor ons denk ik wel het inzicht. Dus eigenlijk is theater altijd op een 

zeker niveau persoonlijk, denk ik. Hierbij ging het – hoe zeg je dat – hierbij waren we niet meer 

bang om onszelf als individu, als persoon op het toneel te zetten. Meestal gebruik je een personage 

of iets in die richting – dus ik denk dat dat het grootste inzicht was, dat het écht persoonlijk moet 

zijn – voor onszelf. En persoonlijk op het niveau van ‘ik ben Marijn, ik sta hier.’ En daarnaast was 

het – nee ik denk dat het echt een persoonlijke zoektocht was. Er zijn waarschijnlijk mensen die 

de uitkomst hiervan allang wisten. 

S Wat is de uitkomst dan? 

M Over waarom we theater maken, waarom maken we kunst? 

S Door het persoonlijk te maken dat je daardoor een stap verder komt?  

M Nou nee ik bedoel eigenlijk wat ook het einde – dat de zoektocht belangrijker is dan het vinden. 

Dat kunst altijd over het zoeken gaat, dat je geen antwoord hebt op de vraag ‘waarom maken we 

eigenlijk kunst?’ En dat de vraag stellen hem eigenlijk beantwoorden is. Denk ik. Is misschien een 

beetje vaag. Die hele eindscène hadden we al een jaar op voorhand – we wisten gewoon we maken 

een voorstelling en er is één – we zaten op Terschelling, we hadden een brainstormweekend – en 

toen was het eigenlijk al vrij snel duidelijk dat er in de voorstelling een archeoloog uit het grit naar 

beneden moest komen en de voorstelling moest gaan interpreteren. Omdat we heel erg bezig 

waren met duiden en interpretatie, en toen vond ik dat – een beetje als Indiana Jones, dat iemand 

naar beneden komt en alles kan/mag gaan benoemen, superletterlijk. Dat was al heel duidelijk 

vanaf het begin, dus we wisten we eindigen in een anekdotiek, we eindigen in narratief. En 

daardoor konden we daarvoor – konden we onszelf heel veel vrijheid permitteren, voor mijn 

gevoel. 

S Ja - ben ik het in principe wel mee eens. Dat jullie wel heel duidelijk door – dat ik  eerder al een 

gesprek over gehad met iemand anders, of in het nagesprek met Jolie [Vreeburg] ook, dat jullie 

vertelden dat die laatste scène, dat jullie die al hadden. 

M Ja 

S En dat jullie daardoor die, wat je net zei, dat jullie die spanningsboog ook duidelijker op voorhand 

al, tijdens het proces kon duiden omdat je al wist waar je naartoe wilde. 

M Ja 
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S Wel mooi dat het een soort paradox is, dat jullie wisten waar jullie naartoe wilden en het hele 

proces ging over de zoektocht. 

M Ja. Maar het eindigt ook met alleen maar vragen natuurlijk. 

S Jullie blijven de vragen stellen, jullie geven in principe geen antwoorden. 'This is it, but why?' 

Dat is dan tuurlijk de vraag die ook het publiek zich moet - dan moet gaan stellen.  

Oké ik wil dus mijn scriptie schrijven over metatheatraliteit, en dat klinkt - het klinkt nu een beetje 

als van de hak op de tak, maar ik heb jullie voorstelling gekozen, en jullie als collectief ook omdat 

heel erg de metatheatraliteit herken bij collectieven. En metatheatraliteit voor mij is dan onder 

andere zelfreferentie, het verwijzen naar het zelf, maar ook de reflectie op het zelf in het proces 

en in de voorstelling, uiteindelijk. En je vertelt hij dat jullie dus zelf een hele persoonlijke stap 

hebben gezet in deze voorstelling. Denk jij dat, of hoe kijk je aan tegen het feit dat - ik bedoel ik 

zie dat voornamelijk bij collectieven en het zit sowieso in de kunst. Maar denk je dat 

[metatheater/zelfreflectie/zelfreferentie] bij collectieven meer aan de hand is of meer uitgesproken 

naar voren komt in de voorstelling? 

M Dat denk ik wel ja. 

S Hoe zou jij beschrijven hoe dat het bij jullie bijvoorbeeld zo werkt? 

M Ja, ik denk dat het ook komt omdat je ... ik denk dat dat komt omdat je - dus omdat je collectief 

werkt, omdat je gelijkwaardig aan elkaar werkt, dat je dan heel veel met elkaar in gesprek bent 

en aan het onderhandelen bent, eigenlijk. Discussiëren over wat het zou moeten zijn. En je begint 

altijd met niks en dat is bij regisseur vaak om anders. Die een tekst laat schrijven of aan de slag 

gaat  - die heeft en die moet het ook allemaal overbrengen op z'n spelers dus die - die heeft een 

heel uitgebreid plannen van tevoren. Wij, of wat heel veel collectieven doen is aan de aanvang 

van zo'n proces dan begin je met elkaar in de ruimte. Dan zeg je we hebben deze thematiek, we 

hebben dit boek - weet ik veel - en we gaan nu aan de slag. Doordat je - ik denk omdat je dan in 

zo’n proces op 0 begint, samen, gezamenlijk dat eigenlijk de gesprekken die je hebt erover of het 

maken zelf, dat daar el veel inhoud in zit – in wat je wilt bereiken, wat je wilt laten zien zegmaar. 

Dus als je een gesprek gevoerd over – weet ik veel - over waarom technologie de toekomst is dan 

is dat gesprek eigenlijk al wat je wil - misschien wel wil overbrengen. Dus dan kun je daar - op 

basis daarvan een tekst schrijven in de fictionele werkelijkheid. En ik denk dat veel collectieven 

dan kiezen om, eigenlijk, om dat gesprek daarover te implementeren in de voorstelling. 

S  Precies, dus… 

M Maar als je aan het werk bent denk ik dat collectieven, zeker wij, alles wat je aan het doen bent 

het materiaal. Of je nou in een café zit of op de werkvloer staat of in de theaterzaal, alles, daar 

kom je achter dat alles – je bent de hele tijd bezig met die voorstelling. Dus op een gegeven 

moment wordt alles materiaal. Dus zo hebben we een keer een voorstelling gehad – [ons]zelf 

opgenomen in een kroeggesprek van anderhalf uur en dat werd dan de tekst van de voorstelling 

bijvoorbeeld 

S Was dat in UR het geval? 

M Nee dat was in Internet of Things was dat. En dat hebben we wel een beetje herschreven maar 

dat werd wel de basis. Ja ik weet niet zo goed waarom dat werkproces toch altijd terugkomt, ik 

denk omdat het ook heel erg gaat over collectiviteit en over ‘hoe maak je samen’/‘hoe kom je 

samen tot iets’. 

S Ja precies dat je door het gesprek aan te gaan ook heel erg jezelf implementeert in dat proces, 

omdat jij bent degene die aan te spreken bent, het zijn jouw ideeën. 
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M Ja, maar ik denk dat dat wel het belangrijkste is, bij ons ook, we doen wel iets anders of zijn - 

we kunnen wel transformeren op het toneel, maar uiteindelijk zie je wel gewoon die vier jongens 

op dat toneel staan. En het komt ook altijd uit een persoonlijke drive, motivatie. Dat was wat ik 

zei, toen ik op school zat toen had ik daar echt een hekel aan. Dat ik dacht ‘dat doet iedereen al.’ 

Het is juist nu radicaal om heel erg hermetisch narratief theater te gaan maken, want dat zie je 

niet meer. Dus we wilden we dat heel erg gaan doen en dat hebben we drie jaar gedaan, ook met 

Internet of Things ook een beetje, en nu zijn we met UR tot de conclusie gekomen: ‘f*ck, dat is 

eigenlijk ook veel minder leuk, veel minder interessant.’ 

S Misschien ook omdat je het al drie jaar aan het doen was, dat je jezelf opnieuw aan het uitvinden 

bent. 

M Zeker  

S En dat is wat je wilt eerder al zei dat je jezelf constante opnieuw aan het uitvinden bent, steeds 

op zoek bent naar… 

M Ja maar daarom heet de voorstelling ook UR, omdat we eigenlijk uit kwamen bij iets waar we 

juist vandaag vandaan kwamen. Het was juist dat we gingen terug naar het hele bijna voor de 

hand liggende van theater. Hoe heet dat, zo’n Wajangpop met schaduwen, ja dat zou ik - dat vind 

ik super lelijk in theater, ik zou dat zelf nooit doen. Ik vind het echt superdom. Maar in deze 

voorstelling was toevallig met het doek op en dan zo’n lamp erachter – het is toch echt eigenlijk 

heel mooi. Maar waarom ben ik dan zo cynisch. Omdat ik dat zo vaak gezien hebt vind ik dat lelijk, 

maar waarom, vind ik dat echt lelijk? Mogen we dat dan niet laten zien? Jawel, maar dan wel 

eventjes. Dat het even een moment is. 

S Dat het er in zit 

M En zo zit die hele voorstelling vol met dat - dat worden dan theater referenties, omdat het even 

gebeurd, dus wordt het een referentie. Maar het is niet heel bewust, dat we zeiden: ‘dan moet dat 

specifieke element uit theater, schaduwspel, moet even in de voorstelling zitten.’ Dat ontstaat 

gewoon in het proces. 

S Dus jullie zijn voornamelijk, terwijl jullie die bezig waren, steeds tegen momenten - op het 

moment gekomen dat je dacht: ‘o dit is eigenlijk toch wel - dit kennen we van iets anders of dit 

kennen we als een traditie’ om daar toch een verwijzing naar te maken. 

M Ja. Zo gaat het proces bij ons wel eigenlijk altijd wij werken heel erg - het komt ook vanuit de 

opleiding. Een docent van mij en Jimi, zijn credo was: ‘allee gewoon doen.’ En ja, dat was gewoon 

niet al te lang nadenken maar gewoon beginnen. En ik heb heel lang werkt vanuit het 

onderbewuste, gewoon doen. En Ludwig was veel meer van het kaderen, het zoeken van het 

inhoudelijke en het dramaturgische. En ik denk dat die werelden dan samenkomen in onze 

werkprocessen. Met z'n allen op de vloer een improvisatie van anderhalf uur aan het doen zijn, en 

we filmen alles en dan kijken we terug en dan denk je: ‘verrek, dit is dat’ en ‘je zit nu dit te doen’ 

en ‘je zit - hé dat is dat niet uit die film? Dat klopt wel volgens mij.’ Dus je komt - heel veel dingen 

die samenkomen in het proces en dat je denkt - het is heel leuk om dan achteraf jezelf te gaan 

analyseren en dan denk ik: ‘waarom dat deed ik op dat moment dat met die vlag?’ En dan blijkt 

dat altijd wel ergens anders vandaan te komen. Bijvoorbeeld dat ik bij Internet of Things twee jaar 

geleden, heb ik een week ben ik bezig geweest om de robotarm te programmeren met een hele 

grote witte vlag, [robot] die zichzelf aan het overgeven was aan het publiek. Die robotarm was 

aan het zwaaien – die had een hele sequentie met dat ding maar het was inhoudelijk klopte dat 

gewoon niet bij die voorstelling. Omdat die robotarm die moest zich niet overgeven, die moest het 

over gaan nemen, dus die scène is eruit gehaald. Maar dus in UR had ik nog steeds het gevoel dat 

‘er moet iets met een vlag, ik weet nog niet precies wat het moet zijn, maar er moet iets met die 
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vlag.’ Zo komt het altijd wel weer terug en zoals bij iedereen, bij alle processen komen altijd in 

iedere voorstelling weer terug. 

S Omdat je jezelf een soort van ontwikkeld aan de hand van wat je al hebt meegemaakt in andere 

processen. 

M Ja ook. Je neemt het allemaal mee, en dat is ook leuk als je met dezelfde mensen aan het werk 

bent dan kun je veel sneller met elkaar op nieuwe dingen komen omdat je doorbouwd op - je hoeft 

geen kennis te maken met elkaar. Je hoeft niet opnieuw te beginnen in de repetitieruimte, elkaar 

voor te stellen en te denken ‘hoe ver kan ik gaan’ of ‘wat is jouw humor’ maar je weet het gewoon 

van elkaar.  Dus je kan - begint op een ander niveau. 

S Meer inhoudelijk, dat je voor beide… 

M Ja en je hoeft toch niet de hele tijd overal hebben het over te hebben omdat je vaak dezelfde 

boeken hebt gelezen dus hij refereert sneller aan dingen. Al praten we wel heel. 

S Ja dat vertelde je dat laatst in het nagesprek in Theater Kikker, dat jullie voornamelijk heel veel 

om de tafel zitten. 

M Ja dat is ook maar geintje hoor want wij zitten helemaal niet zoveel om de tafel, maar dat is 

weer omdat wij - wij maken altijd grapjes over andere collectieven die bijvoorbeeld met – er zijn 

collectieven, ik zal geen namen noemen, die zitten eigenlijk het grootste deel van het proces aan 

tafel en die spelen uiteindelijk een voorstelling met tekst in de hand omdat ze dat gewoon minder 

belangrijk vinden. En wij noemen dat altijd zittende makers, dus wij noemen onszelf heel graag 

zittende makers zodat - ik vind dat wel leuk om met die luiheid te spelen. Terwijl we eigenlijk 

allemaal keihard werken. Als er iemand binnenkomt in de repetitieruimte zitten we vaak zo aan 

de kant, staat er niemand op de vloer. ‘Ja we hebben het even over…’ Zijn grapjes. Zo bij Kikker 

dat vind ik ook leuk om dan te zeggen dat we eigenlijk alleen maar praten, terwijl we doen heel 

veel op de vloer. Is ook een beetje f*cken met zo’n nagesprek. 

S Maar dat zie je ook wel - dat vertelde je ook, dat je niet van nagesprekken houdt.  Maar dat 

jullie juist heel veel spelen. En dat spelen op de vloer dat lijkt me een reflectie van het spelen in 

het proces. 

M Ja 

S En dat jullie er heel veel gewoon aan het proberen zijn en daar die referenties ontstaan en jullie 

niet verzinnen dat er een referentie in moet zitten, maar dat die dus ook ontstaan in het proces, 

in de samenwerking die je hebt met de mensen die je dus  - waar je veel mee hebt samengewerkt 

en goed kent. 

M Ja zeker. In zo'n moment in het proces waarop bijvoorbeeld Florian Hellwig langskomt, de  

dramaturg waarmee we vaak samenwerken. Die is heel erg goed in het verbinden van bijvoorbeeld 

wat theatergeschiedenis of juist het allemaal dingen erbij te halen - ja ik weet niet van films, 

boeken, referenties. Die is daar heel goed in, komt dan kijken en die zit te kijken een puzzel maar 

die zelf nog niet helemaal uit is maar dan komt ie wel met allemaal thematieken, inhouden waar 

wij onszelf weer aan kunnen refereren. ‘Maar als je er bewust van dat je dit aan het doen was?’ 

Misschien onderbewust wel, want dat boek [heb ik] namelijk zelf twee, drie jaar geleden gelezen 

- het zit er altijd wel in. 

S Want jullie hebben – staat ook op de flyer, dat jullie een non-hiërarchisch – Urland heeft geen 

baas, Urland is een entiteit, Urland is een samenwerking, Urland doet alles samen. Maar je hebt 

dus wel dit soort sparringsmomenten met een dramaturg of iemand van buitenaf die even komt 

kijken, om een nieuwe blik te werpen op wat jullie aan het doen zijn. 
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M Zeker. Wij werken altijd met z'n vieren omdat we zelf ook alle techniek doen in zo’n proces, en 

dan pas in de laatste 3 weken of zo -  2 weken - komt er een technicus bij en al die dingen - 

productieleider is altijd vanaf het begin wel bij maar die zit niet in 't proces natuurlijk. 

S Niet in het creatieve proces. 

M Nee, en hetzelfde met de techniek, die komen af en toe langs als we iets nodig hebben of zo, 

maar voor de rest doen we dat allemaal zelf. Wat was je vraag? Sorry. 

S Het was weer gewoon doorvragen op het feit – wou nu wel graag weten hoe jullie dan omgaan 

met - jullie zeggen jullie zelf alles samen maar… 

M Maar we vragen wel altijd mensen erbij, tuurlijk. 

S Precies. En een dramaturg is dan wel iemand die vanuit professie een overzicht heeft over de 

situatie… 

M Ja, maar dat hebben we ook gedaan met de Internettrilogie daar was Florian bijvoorbeeld heel 

veel betrokken bij het proces, en dat merkten we toch wel dat het op sommige momenten ons een 

beetje lam sloeg omdat we dan teveel in ons hoofd zaten. Dat was toen ook met technologie en 

CREW, met denkers en - je kent het -  en ook met die technologie zorgt allemaal wat dat het 

allemaal wat trager ging of zo. 

S Als je nog bezig bent met de technologie ontdekken voordat je weer kan spelen. 

M En dat we daarom de nu ook besloten hebben om dan mensen van buitenaf ook zo op momenten 

bij te halen, dus niet te betrekken in de thematiek maar gewoon ook een dramaturg juist te vragen 

‘wat zie je als voorstelling?’ En niet dat ie helemaal weet van… 

S …weet je waar jullie mee bezig zijn… 

M Maar dat doen we niet alleen met een dramaturg, maar ook met mede theatermakers die 

langskomen, vrienden die langskomen in een proces die dan zeggen ‘ik heb dit gezien’. En dat is 

het ook met de productieleider en ook met de techniek, die - iedereen komt aan het woord in het 

proces, de zakelijke leiding of de kostuumontwerpers. In na gesprekken is het altijd wel… 

S …wel luisteren naar wat mensen gezien hebben… 

M Jazeker, alleen dan bepalen wij weer met z'n vieren wat we ermee gaan doen. 

S Wat jullie eruit kunnen halen wat zij gezien hebben… 

M Ja, en of het klopt met waar we naar op zoek waren, wat we wilden bereiken. 

S Hoe het een toevoeging kan zijn in het proces zonder dat het teveel invloed kan hebben en dat 

jullie wel met z'n vieren aan het werk zijn. Dus je zegt, met de Internettrilogie kan het ons af en 

toe lam slaan, dat we teveel in ons hoofd zitten… 

M Ja maar toen waren we met zoveel mensen aan het werk – ontzettend grote klus was dat met 

- we moesten met heel veel dingen rekening houden, met heel veel mensen rekening houden, en 

dat was ook heel leuk en leerzaam maar daarna dachten we ‘oke…’ 

S …nu willen we weer… 
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M Even terug – weer even klein beginnen. Gewoon bij een repetitie lokaaltje, of wat was het -  een 

buurthuis hier in Rotterdam. Was heel leuk, waar alle vrouwen en mannen op de koffie kwamen 

tussen de middag, met de conciërge - was een buurthuis. Hebben we daar gerepeteerd. 

S Hebben jullie daar ook mensen van daar erbij gevraagd om te kijken? 

M Eh nee. We hebben daar ook maar 3 weken aan het begin gezeten.  

S Dus jullie vragen wel professionals, in ieder geval mensen die ook op die manier kijken. 

M Ja, maar we gaan nu voor komend jaar wel beginnen met semi-professionals, maar dat zijn 

jongeren die op de theaterschool zitten of zo. Dat vind ik dan - lijkt me nu leuke volgende stap in 

het proces om te zien wat zij dan hebben gezien. Eentje voor de première. Maar over het algemeen 

vragen we altijd professionals, omdat het een heel precair ding is. We zijn altijd – proberen altijd 

wel onszelf uit te dagen om het heel - om mezelf bloot te geven. 

S Ja precies. En is dat dan ook gevaarlijk omdat aan te veel mensen te laten zien. 

M Ja, zo we hebben wel altijd een vaste kleine selectie van mensen die we terugvragen - zijn vaak 

vriendinnen of - die ook in het theater zitten of medemakers. Of heel specifiek bij een bepaald 

onderwerp zoals met de Internettrilogie hebben ook mensen van V_2 en WORM, van 

technologische onderzoeksinstellingen. 

S Omdat zij ook bezig zijn met die filosofie of zij daar dan een stap in kunnen zetten 

M Ja, en ook filosofen - een panel van mensen die dan kwam kijken en dat was óók heel leuk maar 

het is ook wel heel veel. 

S Ja dan moet je weer heel veel met heel veel stemmen rekening houden, heel veel dingen gaan 

verwerken. 

M Dat was nu gewoon minder, nu konden we het met z’n vieren doen. Dat was echt [duimpje 

omhoog] 

S Terug naar het simpele. 

M Ja. 

S Ja, ehm, ik ben helemaal in de war met de vragen die ik wilde stellen – ben gewoon aan het 

improviseren. Maar ik vroeg me nog wel af, je zegt je hebt hier dus vrij kort dan wel in een 

buurthuis in Rotterdam gewerkt, maar is daar ook een bepaald – daar dan niet mensen erbij 

gevraagd - wat voor mensen zijn het dan jullie willen aanspreken met de voorstelling, met 

bijvoorbeeld UR. 

M Met specifiek UR. Nou dat was het ding met UR, ehm, dat we daar dat wist niet zo goed met die 

voorstelling, denk ik. Ik denk dat we ook weer teruggingen naar ‘wat willen wij?’ en  ‘waarom 

willen wij dit doen?’ Dat we wel hebben geprobeerd in de voorstelling om het theater toegankelijk 

te maken voor mensen die niet eerder naar het theater zijn geweest. Door - ik bedoel ik weet wel 

dat het vrij intellectueel is wat we doen of zo. Of dat 't dat ook - het is niet altijd even makkelijk, 

maar doordat we in de dramaturgie zeg maar, of in het concept bij nul beginnen, bouw je het 

samen met het publiek op. Dus dat is – we wisten vrij snel dat we met niks moesten beginnen om 

te laten zien wat de kracht van theater is, met kleine simpele middelen een verhaal te kunnen 

vertellen. En omdat we wisten dat we het einde met zo’n groot - grote - groot gebaar zouden 

eindigen, met de archeoloog uit het grit. Wisten we dat we – ja – dat we met het publiek samen 

moesten vertrekken. Dat was een beetje - dus in die zin wilden we wel graag dat het toegankelijk 



 

 45 

werd, ook al hadden we al die persoonlijke thematieken of dingen die ons bezighielden, of Ludwig 

met z'n hele essay waar ie vanaf moest of kwijt wilde, wat ie wilde delen… Maar dan moest dan 

wel helemaal bij nul beginnen, met vier jongens in een lege zaal met tl-licht en dan beginnen met 

een kist en daar komt alles uit… 

S Maar jullie hadden er voor kunnen kiezen om vanaf daar alleen maar beeldend aan de slag te 

gaan zijn ook heel tekstueel aan de slag gegaan. 

M Ja, maar dat was weer echt een persoonlijke uitdaging, omdat we dat zelf ook wel wisten dat 

het snel gebeurde - dat Thomas alle tekst op zich nam of Ludwig omdat ie de acteur is… Terwijl ik 

heb – ja – ik heb op school ook heel veel gespeeld en bij veel - en ik ben gewoon toen in het vierde 

jaar van de opleiding dacht ik ‘nee ik ga installatief werk maken, ik ben er helemaal klaar mee.’ 

Dit was echt het moment waarop we tegen elkaar zeiden ‘oke wat zijn dan de dingen de we eng - 

en waarom vind je dat eng, waarom vind je dat spannend?’ En toen kwamen er bij mij ook allemaal 

dingen naar voren dat ik dacht ‘ja, ik vind acteren eigenlijk heel ijdel dat eigenlijk – hou daar 

helemaal niet van.’ Wel leuk om te doen, maar ik vind het ja ik weet niet… 

S En wat is er dan, wat vind jij dan ijdel aan acteren? 

M Ja dat is zo’n moeilijk ding, daar heb ik ook zo veel discussies over gehad. Omdat het ehm... Ja 

ik weet niet wat dat is man, ik vind – ik denk dat ik het ook gewoon heel spannend vindt om te 

doen en dat ik - ik heb een probleem met acteren omdat dat ik het idee heb dat ik bij acteurs snel 

zie wanneer ze liegen. En liegen – dat is stom maar dan gaan zo je neusvleugels uit elkaar of je 

oren gaan bewegen zeg maar, sommige acteurs hebben dat heel erg en dan vind ik het een slechte 

acteur. En ja, wij filmen alles van onszelf - omdat ik altijd bezig met het beeld een licht – en dan 

zie ik mezelf dat ook doen dan denk ik ‘ja, jij liegt - liegt op het toneel’ en dat vind ik dus dat ik 

niet zo goed kan acteren. 

S Het liegen is dan het heel gespeeld spelen? Of wat bedoel je met - wat bedoel je dan precies 

met liegen… 

M Ja bij sommige - ik weet niet – bij sommige acteurs heb je gewoon ‘die is dit’, of dit klopt. En 

sommige mensen die doen alsof. En ik ben helemaal geen method actor ofzo, ik ben daar helemaal 

niet van, maar je hebt wel een gevoel wanneer het oprecht is of wanneer dat niet – of wanneer 

het buitenkant is. En volgens mij heeft dat gewoon te maken met of je – snap je de thematiek 

wel, weet je wel wat je aan het zeggen bent. Volgens mij heeft het ook daarmee te maken.  

S Dus jij zegt dat acteren voor jou als het zo nep voelt dat het dan - dat jij dat dan niet oke vindt. 

M Ja, misschien heeft het ook te maken met het feit dat ik gewoon te weinig tijd en energie steek 

in het acteren, heeft het ook daarmee te maken. 

S In het zelf acteren? 

M In het zelf acteren ja. Ik ben zelf ook met andere dingen bezig als ik op de vloer sta - ben ik 

aan het kijken of het licht wel goed hangt, of ik ga nog iets verplaatsen op het toneel, midden in 

m’n monoloog omdat ik me irriteer aan een lamp of ik zie iemand uit het licht - weet ik veel, dat 

soort dingen. Dus ik ben eigenlijk – ik heb een derde oog, ik kan me nooit - dat is het eigenlijk, 

gaat over verlies - het gaat over jezelf verliezen in wat je aan het doen. Ik ben áltijd bezig met 

andere dingen wanneer ik aan het spelen ben. En ik heb met deze voorstelling, met UR heb ik - 

bij die marktkoopman heb ik dat ook heel vaak. En er zijn dus ook minuten, een paar minuten in 

die monoloog waarbij ik mezelf verlies en gewoon helemaal erin zit, en dat is een heerlijk gevoel. 

Dan ben je niet meer bezig met de tijd, met het publiek of wat dan ook. En er zijn heel veel acteurs 

die dat super goed kunnen, die zijn - die kun je niet meer aanspreken – die, die zijn gewoon 

helemaal in hun rol. En ik ben altijd - ik heb altijd de bird’s-eye view, ben altijd met hoe het 

eruitziet, hoe overkomt, de man op de derde rij zit op z’n telefoon waarom is dat… 
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S Heel erg bezig met de omgeving… 

M Te laat ingestart, waarom is de noodverlichting niet uit, dat soort dingen ben ik - daar ben ik de 

hele tijd mee bezig. En Ludwig kan dat helemaal loslaten, dat benijd ik heel erg - vind ik heel 

knap. 

S Zo kunnen jullie elkaar natuurlijk wel aanvullen. 

M Ja precies, maar daar moesten we allemaal iets gaan doen wat uit onze comfortzone lag. En bij 

Thomas was dat eigenlijk nog wel het minst op een bepaalde manier, omdat ie zich heel 

comfortabel voelt in zo’n act die hij heeft gedaan. 

S Die duveltje-uit-een-doosje-scène bedoel je? 

M Ja. En daarvan was gewoon - de beperking voor hem was ‘je hebt een narrepak aan, wat 

eigenlijk al weggeeft dat je grappige dingen gaat doen dat is je achterstand’, en ‘het pak is te klein 

dus u ziet er ook nog belachelijk uit’, en ‘het mag niet vaststaan wat je doet, dus een improvisatie’ 

en dat is gewoon super moeilijk - dat gaf hem de vrijheid om iedere voorstelling iets anders te 

doen - of uit films te refereren. Het is ook niet – de act op zichzelf was inhoudelijk, denk ik, omdat 

ie inderdaad als een soort hofnar het publiek kwam vermaken, hoe hij zich soms ook voelt als 

speler, en daardoor maakt het niet uit wat ie dan precies deed. Zich helemaal – hij kon zich 

helemaal overgeven aan film referenties, quotes en dingen die op die dag had meegemaakt. 

S Die referenties stonden verder ook niet vast?  

M Nou ja, het de enige wel – de enige referentie was wel de koning, dus er zaten heel veel dingen 

in die eigenlijk in een soort… 

S Archetypes..? 

M Ja maar het ging heel erg over - weet ik veel ... ja dingen uit - of hoe heet dat ding, Sparta, ik 

weet niet meer - andere films. Maar dat het altijd een soort met een hiërarchie te maken heeft, 

dat was wel een ding waar hij mee bezig was. We hebben heel veel geprobeerd met die - met die 

hofnar, maar uiteindelijk was de uitkomst ‘oke, het smoet gewoon niet vast staan, de 

randvoorwaarden staat vast en succes man’ en dat was voor hem heel uitdagend om te doen. 

S En dat is die scène dat ie op die - op die kist staat… 

M … vijf minuten ja… 

S …en dan gaat de timer af en dan springt ie er van af. En dat vond ik - en dat vind ik persoonlijk 

een heel interessant moment, omdat het heel erg die – de energie en de kijkrichting is heel erg 

naar hem óp die kist, alsof het een podium op het podium is, en dan breekt ie dat zelf ineens open 

en dan gaat ie ineens Ludwig aanspreken die daarnaast op het toneel zit. Waarvan je eigenlijk – 

je ziet jullie de hele tijd wel, want jullie zijn op het toneel maar er wordt toch een soort van een 

kijkrichting gesuggereerd in jullie spel. Wat was - hoe is dat ontstaan, of is het gewoon in het 

spelen ontstaan? 

M Ehm… Nee dat is wel echt bedacht, denk ik. Nee ik heb wel een fetisj met - met mensen op het 

toneel die kijken naar mensen op het toneel. Dat vind ik – bij bijna iedere voorstelling probeer ik 

dat erin te fietsen. Nu bij de Ur-triënnale zit het ook, zitten ook twee mensen vooraan op het 

toneel te kijken naar wat de anderen doen zijn. Toen ik bij de Nacht van de Collectieven is of bij 

Explorer waar aan de zijkant mensen te kijken naar mensen op het toneel [die] iets aan het doen 

zijn, ik vind dat een hele prettige concentratie, van dat je samen - samen met het publiek kijkt 

naar wat iemand anders aan het doen is. En daar kwam dat een beetje vandaan, dat die stoelen 
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aan de zijkant [staan]. We hebben ook veel momenten gehad waarbij die stoelen voor het publiek 

stonden, waarbij je met je rug naar het publiek zat en zo mee kon kijken. Maar dat was allemaal 

te bedoelerig ofzo, dus dat was een subtiele [hint]. En we wilden heel graag iets over de millennial 

theatermaker doen, over de keuzestress en vooral alle dilemma’s, en ook eigenlijk waardoor we 

zo cynisch waren geworden, dat in Ludwigs monoloog ook aan het begin zit, dat Thomas dat nog 

even erin ramt ofzo. 

S Met die vragen die hij stelt. 

M Met die vragen die hij stelt, en dat was eigenlijk hét moment. Dat is overigens weer zo’n montage 

ding is dat – dat willen we nog [erin]… 

S …erin is dat  in de montage van de verschillende scènes - het zit niet in de scènes die we hebben, 

maar de scènes moet wel aan elkaar gelinkt worden… 

M Ja, heel veel momenten lijken scènes, omdat het een overgang is naar een andere scène. Maar 

bijvoorbeeld we wisten dat dat ontkoppelen van lichaam en geest waarbij Ludwig sterft op het 

toneel als de barbaar, dat was zo’n beeld dat we in ons hoofd hadden. Weet niet meer van wie dat 

boek is 

S Welk boek? 

M Ja De Barbaren heet dat.  

Marijke Van een Italiaanse schrijver. 

M Italiaans ja, iets met een b… ja ik weet niet. Maar goed dat ging daar - dat dat zat daar een in. 

We dachten hoe krijgen we dat dan  duidelijk dat het een barbaar is, en toen waren daar we heel 

moeilijk over aan het doen –ja we moeten het gewoon zeggen. Nou ja precies ‘wat ben je?’ ‘ik ben 

een barbaar’ ‘wat, een barbaar? Oh.’ En kom je heel erg bij De Barbaren, van al de problemen, 

die millennialproblemen zeg maar, komen die [terug]. Maar we wisten dat die barbaar moest 

sterven op de kist, omdat we ook heel erg bezig waren met dood en angst voor de dood - een 

thema dat ons altijd wel bezig houdt, ook naar aanleiding van die vorige - in de aanloop naar die 

voorstelling UR, van ‘waarom kiezen we dan de meeste vergankelijke kunstvorm uit om ons 

verhouden tot zoiets vergankelijks als het leven?’ 

S Ja mooi. Dat is wel interessant, dat je dat – je dat er inderdaad wel zo in hebt gefietst - dat is 

misschien een beetje losse - los verwoord. Maar dat je dus eerst in die montages - die die 

connecties heb gezocht naar dus verschillende scènes die jullie hebben gemaakt. 

M Ja. Nou ze hebben altijd - ze hebben met elkaar te maken want je bent hetzelfde proces bezig. 

Alleen je kan ze allemaal achterelkaar laten zien, en daar heb ik - dat dat dat vind ik dan 

voorspelbaar of zo, als je weet dat – komt er iemand oplopen of zo dat je denkt ‘ah nu gaan we 

naar het volgende ding’. Bij Ludwig met die barbaar dat die opkomt in die monoloog van Thomas 

op die kist, dat is een moment waarop dat heel duidelijk is dat je denkt ‘ah daar komt de volgende 

scène oplopen’ maar die zit er nog even op de wachtbank totdat die mag ofzo… 

S …voordat die aangesproken wordt… 

M En dan heb je daar - zit daar een spanning in en dat kun je dan - dat kun je dan uitstellen tot 

het moment dat je eigenlijk denkt ‘oh wacht ik zit al in de scène’. Dat vind ik leuk en theater 

maken. 

S Dat je op die manier ook - wat je in het begin zei, dat je speelt met de verwachting van het 

publiek. Je op die manier ook de hele tijd het publiek probeert te verrassen. 
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M Ja, nee, voorblijven, dat is wel echt - volgens mij is dat ook wel het belangrijkste van theater 

maken, dat je eigenlijk je publiek voor bent. Ja. 

S Het is bijna 13:00 uur.  

M Ah ja. 

S Ik heb eigenlijk heel veel antwoorden gekregen zonder vragen te stellen, dus dat vond ik wel 

bijzonder. Ik vond ook wel - als één laatste ding, er was een recensie van Loek Zonneveld, ook 

volgens mij staat de link jullie site, waarin hij zei dat: “Ur is een belangrijke voorstelling, denk ik. 

Omdat de verbeeldingskracht van het medium trots en met overtuiging op het schild wordt 

gehesen. Niet als trofee. Maar als levendig pleidooi tégen moedeloosheid, walmend cynisme. En 

vóór de zuivere vorm als noodzaak én mededeling.” Denk je dat jullie proces, al zijn het wel grote 

woorden natuurlijk – is dit wel een samenvatting van de voorstelling of? 

M Nou ja, ik was wel gevleid door wat hij zei. En ik denk ook wel dat ie wel ergens - dat ie wel een 

punt heeft, ergens. Wat we wilden - we zijn best wel megalomaan vaak, we hebben best een grote 

bek, we schreeuwen van alles en we vinden van alles, maar er is één ding wat heel weinig gebeurt 

in de sector, en dat is een soort een enorm trots op wat je aan het doen bent. Kunst is altijd een 

beetje zo ondergeschoven kindje - beetje moeilijk is dat altijd of zo. En dan ben je ook nog eens 

heel erg ingetogen of dat je zegt ‘ja, ik weet ’t niet’ en wij hadden gewoon heel erg de behoefte 

om te zeggen van: ‘nee, theater is de toekomst’. Dat hadden we voor onszelf nodig omdat we daar 

- daar kwamen we uit in dat proces, dat we dachten ‘het is niet de vraag of we dit wel moeten 

doen, er is maar één mogelijkheid in een wereld die steeds digitaler wordt en dat is het gevoel dat 

je met een publiek in een analoge ruimte zit, in een doos, waarbij je aan het kijken bent met 

iemand anders die iets voor jou aan het doen is – dat is super troostrijk ofzo.’ Dus toen hadden 

wij heel erg de behoefte om – ja wat eigenlijk weer terugkwam naar nadat initiële idee van de 

kunst propageren, wat ons toen gewoon vet leek om te doen, zo van oke kunst te propageren en 

we worden radicale kunstvertegenwoordigers en met spandoeken en weet ik het wat, was dit 

eigenlijk aan het einde, kwamen we daar weer op terug. Van ‘ja inderdaad, we staan hier nu 

achter, we hebben dit onderzocht, we weten nu wat we -’ en we waren het er ook unaniem over 

eens, theater ís het medium van de toekomst. Toen dachten we dat is toch eigenlijk ook wel heel 

erg aandoenlijk – of ook grappig, om dat dan heel hard te roepen. Dus in die zin denk ik dat hij 

ook wel een punt heeft, als wij – dat we dat zo, zo hard roepen. Dat zegt ie toch? 

S Ja, dat jullie dat ook als - op het schild hijsen zeg maar, daar niet mee propageren maar wel 

daar trots op zijn. En dat te kunnen zeggen ook. 

M Ja maar dat is toch ook heel veel humor in, we weten ook wel dat het heel erg nerderig is om 

te zeggen, en dat het heel knullig is allemaal. Dat maakt het ook weer aandoenlijk en ook schattig 

en ook wel weer - maar ook hoopvol, denk ik. Op een bepaalde manier, omdat je… 

S Het ligt er natuurlijk ook aan hoe 't onderbouwd is dat je daar staat te propageren over wat je 

aan het doen bent. Als het alleen maar het schreeuwen om het schreeuwen is, is natuurlijk iets 

heel anders dan, wat je zegt, dat jullie een hele zoektocht hebben gehad naar - dat we zelf niet 

meer wisten wat we nou eigenlijk wilden en waar we naar op zoek waren. 

M Ja precies. We waren ook wel bewust van dat dit de voorstelling was toch ook wel heel erg door 

de - door de niche of de theatersector - dat ie, toen we ‘m eenmaal gemaakt hadden , dat ie daar 

– daar. We waren gewoon zo cynisch, omdat we dachten staan weer in de nes, staan we weer 

voor onze medetheatermakers, de sector, de studenten van de kunstvakopleidingen te spelen… 

S Je wilde iets meer bereiken? 
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M Nou we dachten als dat onze doelgroep is, dan willen we daar ook echt iets tegen zeggen, - of 

niet de doelgroep - maar als dat de mensen zijn die naar onze voorstellingen komen, omdat wij 

toch wel ‘interessant’ zijn of misschien interessante dingen doen… ja ik weet ’t niet, we dachten… 

S … als jullie naar ons luisteren, dan… 

M Ja, dan gaan we hier ook wat - gaan we dat ook niet ontkennen, gaan we daar ook iets over 

zeggen. En wat ik wel heel mooi vond is dat er heel veel vakgenoten waren, maar ook uit andere 

disciplines hoor, die echt na de voorstelling geïnspireerd waren of dachten van ‘ik heb weer zin om 

- om iets te gaan maken’. Ik heb ook heel veel smsjes gekregen naar voorstellingen van vrienden 

of medemakers - mensen die ik ken, die zeiden ‘ja sorry ik ben direct naar huis gegaan, omdat ik 

- ik moest aan het werk’. Dat heb ik - echt dat is heel bijzonder, want ik heb dat superveel –  

S Dat is mooi, een inspiratie. 

M Ja… maar van scenografen tot schrijvers - van mensen – van ‘ik heb je geen gedag meer kunnen 

zeggen want ik ben naar huis gegaan om - om aan het werk te gaan. Om 23:00 uur ’s avonds. En 

toen dacht ik ja… 

S Misschien wel het mooiste compliment als je iets wil zeggen tegen je medewerkers dat je ze 

meteen ook zo inspireert. 

M Ja dat was echt supermooi - ik denk dat dat daar ook wel iets in zit dat – dat we willen dat we 

samen sterk staan, dat we willen dat we trots mogen zijn op wat we aan het doen zijn, en dat we 

daar… 

S … als collectief theatermaker daar ook tegen op moeten rijzen, daarvoor sterk moeten staan. 

M Voor iedere kunstdiscipline denk ik, maar dat je gewoon ook – dat we zo – ja ik loop er ook zo 

vaak tegenaan dat het dom vind of duur vind of onzinnig vind wat ik aan het doen ben. Dat we 

heel erg de behoefte hadden om een soort aanmoediging uit te spreken naar iedereen, en naar 

onszelf vooral. 

S Want dat was wat jullie zelf ook nodig hadden. 

M We zeiden dat ook tegen onszelf, maar ook tegen de mensen, van het is bijzonder wat we doen, 

dus het is goed, het is noodzakelijk, het is belangwekkend. We moeten dit doen. En dan ben ik blij 

dat dat overgekomen is. Met genoeg de ironie of cynisme 

S Mooi. Een mooie afsluiting ook. Het is 13:00 uur. 

--- 

S Ik heb denk ik al heel veel aan dit gesprek an sich. Maar ik ben wel benieuwd naar ja misschien 

dat dat nog komt in later in het proces... 

M Ja, we zijn nu - we waren er mee bezig met metamodernisme, ook omdat we bezig waren met 

het grote verhaal, en behoefte hebben aan - het is eigenlijk een beetje klaar met postmoderne 

denken, 'want er is geen waarheid, ja oké er is geen waarheid', maar we hebben juist dat deze 

generatie mensen heel veel behoefte hebben aan waarheid. Of in dit geval een houvast. En dat 

die - dat hele postmodern idee, dat naoorlogse idee van 'als dit kan, zo'n oorlog, als dit zou kunnen 

dan is er geen waarheid, dan is - dan slaat het het allemaal nergens op 

Marijke Dat nihilistische 
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M Ja heel nihillistisch. Dat hebben wij - die naweeën hebben wij ook nog wel, maar ik heb wel 

behoefte, zeker nu met Trump en UR, dat je behoefte hebt aan 'ja jammer wat - wat dan wel? wat 

is dan wel een houvast?' En je ziet dus ook gewoon heel erg - en dat is ook wat Ludwig zegt met 

die contraverlichting, dat heel veel mensen teruggrijpen op geloof, terwijl er eigenlijk een enorme 

tendens was waarbij het geloof van uitsterven was en nu komt dat weer helemaal terug. Dan lijkt 

het alsof het een soort van - maar wij denken dus dan 'is kunst dan niet een veel beter soelaas 

dan religie?' Dus het metamodernisme daar zijn we nog niet helemaal over uit. We hebben het 

ook weer een beetje losgelaten, omdat het nog niet - maar we vonden het toen - twee jaar geleden 

vonden we het heel grappig om onszelf het eerste metamodernistische theatergezelschap van 

Nederland te noemen ... maar dat is ook meer bravoure, ook een grapje. Maar leuk om daarover 

te praten, ik denk dat Ludwig het ook wel interessant gesprekspartner voor is, omdat hij... 

S Ja het was voor nu ook gewoon gemak om - ik moet het gaan transcriberen, en om dan twee 

stemmen te horen, twee antwoorden die door elkaar lopen, is gewoon heel veel extra werk. 

M We zijn het zeker niet altijd met elkaar eens. 

S Nee dat ook, dat is lastig technisch en praktisch gezien heel lastig, maar wel qua informatie, 

inhoudelijk wel heel interessant. Ja, nou dat komt misschien nog. Dan, dan mail ik je wel weer. 

M Is goed. 

S Dankjewel. 

M Nou we spreken elkaar wel, ik ga... 

S Je moet - je moet ervandoor. Byebye. 

M Dag. Dag. Ehm, tot later. Ik zal de koffie afrekenen. En succes. 

S Dankjewel. 

Marijke Doei. 

 

 


