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Het is een doordeweekse nacht ergens aan het begin van het tweede jaar van mijn opleiding aan
de HKU. Voor de zoveelste keer hang ik boven een emmer. Ik kan niet overgeven, dat heb ik
nooit gekund. Toch blijf ik kokhalzen. Ik wil mijn lijf helpen, iets doen om de pijn te verlichten,
maar niets helpt. Mijn maag knijpt samen. Mijn spieren zijn zo gespannen dat ik vergeet te
ademen. Alles in mij is geconcentreerd op de pijn. Ik kan niet meer. Vroeger schreeuwde ik dat:
“Ik kan niet meer. Ik wil niet meer!”. Tegenwoordig weet ik dat ik de pijn kan verdragen en dat
verdragen het enige is wat ik kan. Ik klem mijn kaken op elkaar en probeer rustig te ademen. De
klok tikt. Ik staar naar het plafond en wacht tot het licht is. Dan stap ik uit bed en doe ik alsof er
niets aan de hand is.
Inmiddels, na heel wat ziekenhuisbezoeken, heeft deze pijn een naam gekregen: een chronische
pijnstoornis. Bijna iedere dag heb ik last van een krampende, stekende pijn in mijn buik, die
uitstraalt naar mijn rug. Het lijkt geen oorzaak te hebben en pijnstillers doen er niets tegen.
Soms is die pijn maanden lang zo heftig dat het alles overheerst. Mijn lichaam staat dan centraal
in iedere gedachte. Ik ben al een hele tijd bezig met begrijpen en accepteren dat deze pijn
onderdeel is van mijn leven. Een proces waarin ik kleine stappen zet en af en toe in cirkels
rondloop. Zo ontdek ik steeds opnieuw hoeveel invloed gedachtes hebben op mijn fysieke
gesteldheid en hoeveel invloed mijn lichaam heeft op mijn gedachtes. Ik heb geleerd over de
kwetsbaarheid van mijn lichaam en de onuitputtelijke wilskracht waarmee die kwetsbaarheid
schijnbaar ongedaan kan worden gemaakt. Ik heb mijn lichaam gehaat, geslagen en verafschuwd
en ik heb geleerd het weer lief te hebben. Met dat leren liefhebben, ben ik me gaan verwonderen.
Dat heeft een belangrijke impact gehad op mijn ontwikkeling als theatermaker.
Ongrijpbaar complex
Hoe waanzinnig is mijn lichaam? Het is wonderbaarlijk complex; alles is met elkaar verbonden
en functioneert als ingenieus geheel, vaak zonder dat ik er bij stil sta. Mijn lichaam werkt,
ervaart en weet wat het nodig heeft. Van dat ‘weten’ word ik me steeds bewuster. Ik ben gaan
luisteren naar wat mijn lichaam te vertellen heeft. Dat proces van bewustwording is nog steeds
gaande; het heeft mijn beeld van mijn lichaam veranderd. De uitspraak ‘je lichaam is je
instrument’ die ik als acteur steeds opnieuw hoorde, heeft door mijn ervaringen een andere
betekenis gekregen. Ik ben theatermaker en mijn lichaam is mijn instrument. Naast de
verwondering en het respect voor mijn lijf kwam met de pijn het besef dat ik onlosmakelijk
verbonden ben met mijn lichaam. Ik kan zien, voelen en denken omdat ik een lichaam heb. Ik
besta door mijn lichaam. Mijn lichaam is essentieel onderdeel van mijn mens zijn. Misschien wel
het meest essentiële onderdeel. En in mijn werk kom ik, hoe hard ik ook probeer er van weg te
lopen, steeds terug bij dat essentiële onderdeel. Het is van waaruit ik werk. En omdat ik hoop
met mijn werk het lichaam van mijn toeschouwer te beroeren is het uiteindelijk ook waarvoor ik
werk.
Doorgronden
Ik besluit om het lichaam niet meer uit de weg te gaan en mijn fascinatie de ruimte te geven. Als
fysiek theatermaker concentreer ik me in mijn maakprocessen op beweging in de lege ruimte. Ik
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merk dat het intuïtief werken vanuit mijn lichaam voelt als een soort kansspel. Ik ben er van
overtuigd dat ik meer grip moet kunnen krijgen op wat ik aan het doen ben. Wanneer ik de
kennis van mijn lichaam kan doorgronden, kan ik die op een effectieve manier gaan inzetten in
mijn werk. Dus probeer ik fysieke processen te begrijpen door er over te lezen. Ik lees over een
ingebouwd systeem van fysieke receptoren, een soort onzichtbare voelsprieten die
proprioreceptoren heten (Foster, 2011). Door deze receptoren weet ik waar mijn hand zich
bevindt ten opzichte van mijn hoofd en hoe ik rechtop moet staan zonder om te vallen. De
receptoren geven mij het besef van mijn eigen lichaam, van mijn positie en mijn bewegingen in
de ruimte en ten opzichte van anderen. Ik realiseer me dat dit lichaamsbesef iets is wat ik
probeer te trainen in mijn spelers.
Meebewegen
Tijdens een repetitie voor een korte regie met twee spelers valt er ineens iets op zijn plek. Ik kijk
naar mijn spelers die al een tijd geconcentreerd aan het improviseren zijn. Ze bewegen met
elkaar, om elkaar heen en iedere aanraking werkt zichtbaar door in hun lijf en beweging. Ik zie
hoe hun lichamen steeds meer op elkaar afstemmen. En dan ineens besef ik dat tegelijkertijd
mijn lichaam zich op hen heeft afgestemd. Mijn bovenlijf beweegt mee in hun richting en
verandering in tempo uit zich in de spanning of ontspanning van mijn rugspieren. Gefascineerd
observeer de fysieke reactie die deze improvisatie bij mij oproept. Dan realiseer ik me dat dit is
hoe ik me voel wanneer ik naar een goede voorstelling kijk; ik voel letterlijk dat wat ik zie iets
met me doet, iets in me beweegt. Dit innerlijk meebewegen wordt door Liesbeth Wildschut,
onderzoeker in de danswereld, kinesthetisch invoelen genoemd (Wildschut, Hoe beleven
kinderen een dansvoorstelling?, 2004). Het is het invoelen in een ander door het zien van zijn
bewegende lichaam. Onze hersenen spiegelen de bewegingen die we zien en doen net alsof we
die beweging zelf uitvoeren. Dus wanneer ik een ander zie bewegen, verplaats ik mezelf als het
ware in die ander en beweeg ik onbewust met hem mee. Alleen wordt de impuls om
daadwerkelijk in beweging te komen onderdrukt. Het lezen over de theorie van kinesthetisch
invoelen of kinesthetische empathie maakt iets bewust dat ik onbewust sterk heb ervaren: de
ervaring fysiek bewogen te zijn door een voorstelling. Het gevoel mee te bewegen met mijn
spelers, zonder zelf echt in beweging te zijn. Een soort innerlijk duet met de persoon naar wie ik
in volle concentratie kijk.
De term kinesthetische empathie, verklaart wat ik onbewust wist: er gebeurt meer tussen mijn
publiek en mijn spelers dan de zichtbare communicatie en uitwisseling. Er kan een fysieke
betrokkenheid ontstaan, een lijfelijke verbinding die onder de woordelijke communicatie ligt en
dieper gaat dan het lezen van lichaamstaal. Na het lezen van artikelen simultaan aan mijn eigen
proces van fysieke bewustwording, ging er iets in mijn buik borrelen. Zo’n gevoel van ‘Dit is het!’.
Kan ik als maker controle uitoefenen op die lichamelijke connectie tussen mijn publiek en mijn
spelers? Kan ik zo in wat ik maak dat essentiële onderdeel van ons mens zijn aanspreken; het
lichaam? Kan ik als maker het lichaam van mijn toeschouwer innerlijk in beweging zetten,
beroeren?
Het lichaam als graadmeter
Ik ben op zoek naar een manier om kennis over kinesthetische empathie in te zetten in mijn
maakproces, zodat ik de fysieke betrokkenheid bij mijn toeschouwer zo groot mogelijk maak.
Daarbij zet ik mijn vers opgedane kennis over mijn gevoelige lichaam in als strategie. Want mijn
lichaam is de beste graadmeter voor de fysieke impact van mijn materiaal. Vanuit dit idee heb ik
een korte voorstelling gemaakt. Met zeven amateurspelers en het thema instinct als houvast ben
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ik een maakproces ingedoken. Improvisatie vanuit het lichaam stond daarin centraal; geen tekst,
enkel beweging. Als maker concentreer ik me op het luisteren naar mijn lichaam in het
beoordelen en kiezen van mijn materiaal. Dit brengt een fascinerend en moeilijk proces op gang.
Moeilijk omdat ik mezelf moet trainen om als maker bij mijn lichaam te blijven. Ik val snel terug
in rationele analyse, omdat dit veiliger en grijpbaar voelt. Maar ik verlies dan het fysieke effect
van mijn materiaal en daarmee het doel van mijn zoektocht, uit het oog. Tegelijkertijd is het
proces fascinerend omdat ik de signalen van mijn lichaam leer te verstaan. Ik ontdek dat de
spanning van mijn spieren iets zegt over de mate waarin ik me inleef. Een sensatie in mijn buik
zegt me dat ik iets bruikbaars in handen heb. Een tinteling, een gevoel van ongemak, kippenvel,
het vertrekken van mijn gezicht, het is allemaal bruikbare informatie.
Naast het luisteren naar de signalen van mijn lichaam, is mijn fysieke gesteldheid van cruciaal
belang in de relatie tot mijn spelers. Mijn spelers spiegelen mij. Wanneer ik onrustig ben, zijn
mijn spelers onrustig. Wanneer ik uitgeput en emotioneel ben, komt er nauwelijks bruikbaar
materiaal uit de improvisaties. Maar wanneer ik de tijd neem om met mijn aandacht bij mijn
lichaam te zijn, zijn mijn repetities gevuld met geconcentreerde en ontroerende momenten. Ik
ervaar dan een sterkere fysieke betrokkenheid bij mijn spelers en kom tot bruikbaar materiaal.
Het is mijn eigen lichaamsbesef dat ik op hen over probeer te brengen door oefeningen,
gesprekken over die oefeningen en de manier waarop ik met mijn lijf in de repetities sta. Ik hoop
hun lichaamsbewustzijn te vergroten en de verbinding met hun lijf te versterken in hun spel.
Want het is via mijn spelers dat ik als maker mijn invloed op het publiek kan uitoefenen. Zij zijn
van cruciaal belang in mijn zoektocht naar optimale fysieke betrokkenheid van mijn publiek.
Mijn spelers zijn het connectiepunt van die fysieke betrokkenheid.
Het lichaam van de toeschouwer
De uiteindelijk voorstelling heeft een heel selectief aantal mensen diep geraakt en bewogen,
zonder dat ze de reden onder woorden konden brengen. Een van mijn toeschouwers schreef:
“Het publiek mag dan niet op het podium staan, maar buiten het fysieke zullen ze exact hetzelfde
doorstaan en beleven als wat er op het podium gebeurt.” Ze leek te hebben ervaren wat ik in de
onzichtbare lagen van mijn voorstelling verstopt had. Maar de voorstelling liet een groot deel
van mijn publiek onberoerd achter. Bij nader inzien is dit niet vreemd. Om de fysieke invloed
van mijn materiaal te ervaren moest ik namelijk zelf al bewust mijn lichaam open stellen. Ik
realiseerde me pas achteraf dat mijn toeschouwers daar ook toe uitgenodigd moeten worden.
Want als ik niet inspeel op de overgang van alledaagse drukte naar de ervaring van de
theaterzaal, laat ik mijn toeschouwers als het ware geblinddoekt binnenlopen. Bij iedere
toeschouwer zou een bewustwordingsproces moeten worden gestart dat het lichaam opent en
zo de blinddoek wegneemt. De toeschouwer moet worden klaargemaakt voor de fysieke
ervaring. Daardoor kan de fysieke verbondenheid optimaal en bewust worden ervaren.
Overgangsritueel
Dat bewustwordingsproces van de toeschouwer wil ik heel bewust in gang gaan zetten. Met het
doel om het publiek in de juiste staat van zijn te brengen door een overgang te maken tussen het
dagelijks leven en de wereld die in de voorstelling geschapen wordt. De toeschouwer langzaam
bewust maken van de ervaring van het hier en nu, door het lichaam alert te maken. Een maker
die dit als onderdeel van haar artistiek concept toepast is Boukje Schweigman. Bijna al haar
voorstellingen kennen een bijzondere opening, een ‘overgangsritueel’, zoals dramaturg Bas van
Peijpe het noemt in zijn artikel over het werk van Schweigman. Deze overgangsrituelen maken
volgens hem ruimte en tijd voor “een mentale en fysieke omschakeling van de alledaagse manier
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van in-de-wereld-zijn naar het beleven van theater.” (Peijpe, 2007) Door de vormen die
Schweigman kiest ontstaat er een bewustere omschakeling, waardoor het publiek nog voor het
begin van de daadwerkelijke voorstelling met aandacht aanwezig is. Ik ben ervan overtuigd dat
deze aandacht het fundament is voor het ontstaan van fysieke betrokkenheid, het kinesthetisch
invoelen. De informatie die ik als maker in mijn voorstelling verwerk wordt dan niet alleen
rationeel begrepen en geanalyseerd, maar ook door dat wetende lichaam beluisterd en
geïnterpreteerd. Het bewust bereiken van de aandacht van het publiek door middel van een
overgangsritueel gaat in de toekomst een belangrijke plaats krijgen in mijn werk.
Theater als geheelervaring
Is dat het dan? Ik ben vanuit verwondering op zoek gegaan naar de rol van het lichaam in mijn
werk als theatermaker. Ik weet dat mijn lichaam kennis bezit die me iets kan vertellen over de
kwaliteit van mijn materiaal. Deze informatie kan ik gebruiken om een laag van fysieke
communicatie toe te voegen aan mijn voorstellingen. Wanneer ik wil dat mijn toeschouwers
deze laag ervaren moet ook bij hen een fysiek bewustwordingsproces worden gestart. Ik kan
dit in gang zetten door een overgangsritueel toe te voegen aan mijn voorstellingen. Zo versterk
ik hun concentratie en daarmee de mogelijkheid tot kinesthetische empathie tussen
toeschouwer en performer. En dan? Dan volgt er nog een laatste stap die plaatsvindt bij de
toeschouwer. Door kinesthetische empathie kunnen er emoties, herinneringen en associaties
worden opgeroepen die onbewust gekoppeld zijn aan de beweging die we zien. Het analytisch
vermogen gaat direct aan de slag om deze opgeroepen reactie een plek te geven. Zo geven we
betekenis aan wat we zien. Vanuit het lichaam, naar de geest. En op die manier werkt de mens
als geheel om de fysieke ervaring te integreren. En dat is wat ik zoek. Ik ben in het beroeren van
het lichaam niet op zoek naar hersenloze voorstellingen die een vage lichamelijke reactie
oproepen. Ik ben op zoek naar iets wat raakt aan meer dan enkel het lichaam of enkel gedachtes.
Ik zoek iets wat raakt aan de mens als geheel.
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