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HoofdstukHoofdstuk 3 

Kennisgebied d 

1.. Inleiding 

Dramaa komt als officiële term ter aanduiding van het schoolvak niet eerder 
voorr dan in 1985.' Tot die tijd golden als officiële termen Voordrachtskunst 
enn /of Toneelkunst. In het onderwijsveld kwamen ook benamingen voor als: 
Toneel.. Creatief Spel, Dramatisch Spek Spel. Expressie door Woord en Ge-
baar.. Vrij e Expressie, en Dramatische Expressie. 

Dezee verscheidenheid aan benamingen wijst op een diversiteit aan inhou-
denn voor het vak; deze worden in het volgende hoofdstuk beschreven. Die 
diversiteitt geldt niet slechts het schoolvak, ook de term Drama zelf wordt in 
verschillendee betekenissen gebruikt. Om helderheid te scheppen, kies ik er-
voorr de term Drama te gebruiken voor het schoolvak, en de term theater 
voorr de kunst. 

Inn dit hoofdstuk komt de vraag aan de orde of er met recht sprake kan 
zijnn van een schoolvak Drama. Daartoe wordt nagegaan welke functies Dra-
maa in het onderwijs kan hebben. Er valt daarbij onderscheid te maken tussen 
organisatiefunctiess en specifieke functies. Van enkele theorieën orden ik de 
functiess volgens dat onderscheid. Om tot een overzicht te komen heb ik. als 
waree het een theaterpodium, een schema ontworpen waarbinnen alle ge-
noemdee functies geplaatst zijn. Deze plaatsing van functies binnen het on-
derwijss maakt duidelijk dat de diverse vooronderstellingen bepalend zijn 
voorr de toedeling van functies aan Drama. Van de besproken functies wor-
denn in dit hoofstuk de toepassingen beschreven. 

2.. De term drama 

Dramaa kan in het Nederlands zo ongeveer van alles betekenen. Van Dale 

!!  1) Wet op het \oongezet Onderwijs en Overgangswet VWO deel 11 Bewijs van bekwaamheid, art 11 
lidd 2.E.\pressievakken. 10e druk. 1985. 
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geeft:: toneelspel, toneelstuk, treurspel, de gezamenlijke toneelstukken van 
eenn periode, en diverse figuurlijke afleidingen als bijvoorbeeld: een aangrij-
pendee gebeurtenis. Als technische term kies ik voor mijn betoog een viertal 
betekenissen:: het spelen van een rol als betekenisgevende handeling voor 
eenn publiek, de geschreven toneeltekst, het spelen van een rol als betekenis-
gevendee handeling voor de speler zelf en het totaal van de toneeluitingen en 
handelingen. . 

Inn de eerstgenoemde betekenis komt drama voor in geschriften van prak-
tijkgerichtee theoretici als Verhagen en Pos. Beiden waren directeur van de 
Toneelschooll  in Amsterdam. 

Verhagenn omschrijft drama als "de meest gebruikelijke aanduiding voor 
elkk kunstwerk welks kenmerk is: de uitbeelding van een menselijke gebeur-
teniss door een groep "handelenden* ten aanschouwe en ten aanhore van een 
publiek."22 Aan deze omschrijving voegt Pos toe dat "het drama de menselij-
kee geaardheid uitbeeldt door middel van handeling, met andere woorden de 
menss handelend doet optreden in zinrijk verband."3 

Hett gebruik van drama in de tweede betekenis, de geschreven toneel-
tekst,, komt voor bij literaire theoretici. Worp. die begin deze eeuw de Ge-
schiedeniss van het Drama en het Toneel in Nederland publiceerde, was neer-
landicuss en docent Klassieke Talen, ook Schoenmakers, hoogleraar Theater-
wetenschapp in Utrecht, is van oorsprong neerlandicus. Beiden gebruiken de 
termm drama voor de geschreven tekst, terwijl zij de eerstgenoemde betekenis 
aanduidenn met de termen 'dramatische voorstellingen*4 of "toneelopvoerin-
gen"55 Ook Van den Bergh. emeritus hoogleraar Cultuurwetenschappen aan 
dee Open Universiteit en eveneens neerlandicus, gebruikt in zijn boek Tek-
stenn voor Toeschouwers de term drama voor de geschreven tekst.6 

Dramaa in de bovengenoemde betekenissen wordt gebruikt in verband met 
kunstproducten,, dit in tegenstelling tot het gebruik van de term in de derde 
betekenis,, het spelen van een rol als betekenisgevend voor de speler zelf. Dit 
laatstee gebruik komt voor bij de didactische en agogische theoretici. Van 
Dijck7.. van oorsprong onderwijzer, en Van Ruyven8. docent Drama, zien 
dramaa als een handeling die een leerproces activeert. Dit leerproces kan di-
dactisch,, agogisch en kunstzinnig zijn. In deze betekenis wordt drama ge-

(2)) Verhagen tweede druk 1963. p. 11. 

(3)) Pos 1956. p. 13. 

(4)) Worp 1903 deel l.p 1 en 2. 

(5)) Schoenmakers 1989. p 6.7 

(6)) Vanden Bergh 1988. p. 14 

(7|| Van Dijck. M. 1986. p. 16 

(8)) Van Ruij\en en Verburg 1984. p. 9. 
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bruiktt door hen die in het Nederlands onderwijs werkzaam zijn. of in vor-
mingscentraa en centra voor kunstzinnige vorming. 

Dee vierde betekenis die aan drama wordt gegeven, het totaal van de to-
neeluitingenn en handelingen, komt overeen met de overkoepelende term 
voorr het schoolvak Drama, met als onderdelen: Voordrachtkunst. Toneel-
kunst.. Mime. Expressie door Woord en Gebaar, Dramatische Expressie, zo-
alss verwoord in de Wet op het Voortgezet Onderwijs en Overgangswet vwo. 
deell  II. 

Naastt de term drama worden behalve de hierboven genoemde termen 
"dramatischee voorstellingen* en 'toneelopvoeringen', ook de termen 'to-
neel',, "theater*  en "podiumkunst' toegepast. In de jaren negentig worden in 
hett kunstvakbedrijf onder de term "theater*  alle podiumkunsten verstaan. 
TheatermakerTheatermaker heet het tijdschrift voor de Podiumkunst. Onder podiumkunst 
wordtt in dit tijdschrift verstaan: toneel, dans. mime, opera, muziektheater, 
cabarett en jeugdtheater.4 

Hett bovenstaande geeft de heersende verwarring aan. Het schoolvak kent 
velee benamingen, van welke Drama de wettelijke term is. 

3.. Spraakverwarring 

Inn Nederland is over de relatie tussen drama en onderwijs weinig theoretisch 
materiaall  in boekvorm voorhanden. Voor deze studie heb ik gekozen voor 
eenn weergave van de verschillende visies op drama. De Vroomen heeft de 
16ee en de 17e eeuw onderzocht. Toxopeus-Dirks en Toxopeus hebben de 20c 

eeuww bestudeerd. Van Dam heeft geprobeerd drama een theoretische funde-
ringg te geven. Voor zijn studie oriënteerde Van Dam zich op Angelsaksische 
enn Duitse literatuur. De invloed van Duitse theoretici op de theorievorming 
inn Nederland was groot, voornamelijk met betrekking tot de politiek-maat-
schappelijkee vorming waarbij de leerstukken van Brecht als bruikbaar mate-
riaall  en voorbeeld dienden. Het daarmee verbonden vormingstoneel was de 
buitenschoolsee vorm van drama. Voor binnenschools drama was de invloed 
uitt het Angelsaksisch gebied groot, bovendien duurt die, in tegenstelling tot 
dee Duitse, nog steeds voort. Daarom zal ik naast de drie Nederlandse ook 
tweee Engelse theorieën aan de orde stellen. 

Ward Ward 

Winnifredd Ward (Verenigde Staten 1884-1975) is de petemoei van het An-
gelsaksischgelsaksisch Drama, dat zij sterk verbond met literatuur. Zij gaf haar activi-

(9)) Vanaf september 1999 besteedt het tijdschrtift ook aandacht aan muziek. 
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teitenn de naam "creative dramatics*  - spontaan drama door kinderen, niet 
gerichtt op het maken van een voorstelling -. Haar boeken Creative Drama-
ticstics uit 1930 en Playmaking with Children, waarvan de tweede druk uit 
19577 in het Nederlands is vertaald, werden in Nederland als theoretische en 
praktischee basis gebruikt voor lessen drama. Haar ideeën hadden veel in-
vloedd op mensen als Peter Slade. Brian Way en Dorothy Heathcote. allen uit 
Engeland. . 

Courtney Courtney 

(Engelandd 1927 - Canada 1997). Hij bezorgde 'developmental drama" (de 
termm is van hem) de status van academische discipline in Canada, waar hij 
sindss 1968 als hoogleraar verbonden was aan de universiteit van Victoria. 
Hijj  voorzag dit ontvvikkelingsdrama. dat hij niet als schoolvak zag functio-
neren,, van een theoretische fundering. Courtney achtte de "dramatische han-
deling""  verbonden met de bronnen van het menselijk leven, en zijn theorie 
vann ontwikkelingsdrama peilde de implicaties van 'dramatisch handelen" 
vann de wieg tot het graf.10 Omdat Heathcote de meest recente uitwerking van 
dezee visie heeft verzorgd, kies ik ervoor de hare hierna aan de orde te stel-
len.. Deze visie wordt echter, ook in Engeland zelf, niet algemeen gedeeld; 
redenn om ook aandacht te geven aan de theorie van een tegenstander, David 
Hombrook. . 

DeDe Vroomen 

Inn zijn Toneel op School onderzoekt De Vroomen" het karakter van 
dramaeducatiee in de 16e. 17e en 20e eeuw. Hij beperkt zich in zijn studie ech-
terr tot slechts één onderdeel: de productieve dramatische vorming, het zelf 
toneell  spelen door leerlingen. De receptieve dramatische vorming laat hij 
buitenn beschouwing. Niettegenstaande deze afbakening maak ik voor dit 
onderzoekk gebruik van zijn historische beschrijving van de specifieke func-
tiess van toneel, dit mede omdat er verder geen volledig materiaal beschik-
baarr is. Omdat De Vroomen voor zijn beschrijving van drama in het onder-
wijss in de 20e eeuw enerzijds niet streeft naar representativiteit en anderzijds 
zichh niet beperkt tot het onderwijs, is een deel van het materiaal niet bruik-
baarr voor dit onderzoek. 

Dee Vroomen stelt dat het draagvlak van het humanistisch en Latijnse 
schooltoneell  (hij beperkt zich hierbij voornamelijk tot de 16e eeuw) pedago-

(10)) Barnard. Judith-Blythe. "Tribute to Richard Courtney", in: Research in Drama Education, vol 3. 
no.. I 1998. uitg. Carfax. 

(11)) Vroomen. J. de 1994. Dit stuk is gebaseerd op materiaal, te vinden op de volgende bladzijden: 20. 
22.. 212. 75. 89 en 169. 
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gischh en didactisch was geïnspireerd. Dit manifesteerde zich in twee hoofd-
functies:: taalscholing. en zedelijke en godsdienstige vorming. Naast die 
hoofdfunctiess noemt hij ook nog: spreekvaardigheid, flair en lichaamshou-
ding,, scholing voor het toekomstig beroep, drama als ontspanning en middel 
voorr leren met plezier, en reclame voor de school. 

Veell  sterker nog. aldus De Vroomen. dan de humanisten verbonden de 
jezuïetenn (hierbij beperkt hij zich voornamelijk tot de 1 T eeuw ) het doel van 
dee eloquente opvoeding met een geestelijk ideaal, het ideaal van de 
Contrareformatie.. Welsprekendheid en (katholiek) apostolaat was bij de 
jezuïetenn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De functies van drama in hun 
onderwijss bleven vrijwel dezelfde: eloquentia Latino in de praktijk, geeste-
lijk ee vorming, stijlvol optreden, gepast vermaak en reclame voor de school. 

Toxopeus-DirksToxopeus-Dirks en Toxopeus 

Inn hun boek Hoe een Leek tot Spel kwam beschrijven Helma Toxopeus-
Dirkss en Peter Toxopeusi : hoe dramatische vorming in Nederland op alle 
mogelijkee manieren in en naast de school een rol heeft gespeeld in de 20c 

eeuw.. De ontwikkeling loopt van lekenspel via creativiteitsbevordering naar 
kunstzinnigee vorming en amateuristische kunstbeoefening. Gedurende de 
laatstee decennia zijn de accenten verschoven. "De geschiedenis toont dat 
dramaa eerst kunstgericht was (jaren vijftig) , vervolgens persoonsvormend 
(jarenn zestig) en later maatschappij(her)vormend (jaren zeventig), terwijl het 
vakk zich in de jaren tachtig (weer) steeds meer op de kunsten heeft gericht." 
Dee schrijvers noemen aldus drie specifieke functies van drama: kunstzinnig 
vormend,, persoonsvormend en maatschappijvormend. 

VanVan Dam 

Hanss van Dam1? plaatst drama tussen spel en theater. Hij acht het onmoge-
lij kk alle spelvormen adequaat in een classificatie onder te brengen. "Spel 
vertoontt zich in een groot aantal vormen die alleen te beschrijven zijn met 
behulpp van een optelsom van alle classificaties, waarbij we er vrede mee 
moetenn hebben dat de categorieën elkaar overlappen. Wel is het aanvaard-
baarr geworden dat de vorm van spel in een of andere relatie tot de maat-
schappelijkee organisatiestructuur staat, en een weerspiegeling van maat-
schappelijkee waarden en normen kan geven." Theater noemt hij een "zeer 
specifiekee vorm van spel. waarbij bovendien, in tegenstelling tot spel. alle 
deelnemerss zich bewust zijn van het speciale, dubbele karakter ervan". Dit 
dubbelee karakter ontleent hij aan wat Wekwerth in 1974 als Dopplung (ver-

i n»» Toxopeus-Dirks IWO.p 21.22 

113)) Van Dam 1981. p 31. 33. 34. 35. 54. 62. 63. 72. 73. 
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dubbeling)) aanduidde: "In het theater vindt een verdubbeling plaats. Niet 
zozeerr tussen het toneel en de ruimte waar het publiek zit. maar in het feit 
datt theater zowel een afbeelding van de werkelijkheid is als een deel van de 
werkelijkheid." " 

FiguurFiguur 2 (Van Dam 1981, p. 35J 

Hijj  is van opvatting dat drama een organisatiefunctie vervult als pakket 
werkvormenn binnen onderwijs en vorming. Dit pakket werkvormen is een 
vlottendee verzameling die gevoed wordt uit spelvormen en theatervormen. 
Omdatt hij drama als middel ziet. kan het in de diverse werkvelden verschil-
lendee specifieke functies vervullen. Als mogelijke specifieke functies noemt 
hijj  therapie, kunst, maatschappelijke voorbereiding, afgeleiden van een of 
anderr kennis- of vaardigheidsgebied (een schoolvak bijvoorbeeld) en recrea-
tie. . 

Voorr het onderwijs en het vormingswerk beperkt Van Dam zich tot peda-
gogischee en agogische specifieke functies. De kunstzinnige functie acht hij 
well  mogelijk, maar hij constateert dat die niet vervuld wordt binnen het on-
derwijs.. De beide andere liggen op het vlak van de maatschappelijke voor-
bereidingg en bewustwording: de algemene maatschappelijke vorming, met 
alss polen de persoonlijkheidsvorming en de politiek-maatschappelijke vor-
ming. . 

Vann Dam ziet geen onoverbrugbare tegenstelling tussen beide polen. Hij 
kiestt voor een emancipatorische politiek-maatschappelijke benadering die 
hijj  meer in het belang van de leerlingen acht dan de individualiserende 
persoonlijkheidsvormingg die uit zou moeten gaan van de individuele belang-
stellingg van de leerlingen. 
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Emancipatorischh met leerstofinhouden omgaan kan op vele manieren, 
steltt Van Dam. en één van die manieren is de dramatische. Vanuit deze keu-
zee ontwerpt Van Dam een overkoepelend schema voor totaalonderwijs. 
waarbinnenn taal- en dramaonderwijs zouden moeten passen. 

Confrontati e e 

Analysee van de eigen 
werkelijkheidd van de 

leerling g 

Keuzemoment t 

> > 
Conformerenn aan 
bestaandee maat-
schappelijkee ver-
houdingenn en 
machtsstructuren n 

Doorbrekenn van 
bestaandee regels 
en/off  structuren 

Inn spelsituaties Inn andere oefensituaties 

Confrontati e e 

i i 
Analysee van een verder 

wegg gelegen 
werkelijkheid,, bijv. auto's 

inn Amsterdam, Chili 

Keuzemoment t 

Conformere n n Doorbreken,, enz. 

FiguurFiguur 3 (Van Dam 1981, p. 2) 

"Di tt schema", stelt Van Dam. "zou je heel pretentieus een model kunnen 
noemen.. Dat is het niet. Wel vinden we het een bruikbaar uitgangspunt voor 
leerplanontwikkeling,, waarin rollenspelen, simulaties en ook vormingsge-
richtee voorstellingen een plaats vinden." 
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Heathcote Heathcote 

Inn Engeland richtte Dorothy Heathcote zich op de dramatraining van docen-
ten,, waarbij ze koos voor drama als methode, een leerplanmatige uitwerking 
vann wat bij Van Dam drama als middel is.14 Van haar lessen zijn veel opna-
mess gemaakt, maar haar theorieën heeft zij slechts summier op papier gezet. 
Voorr deze paragraaf baseer ik me op een door Heathcote geautoriseerde stu-
diee over haar methode die toepasbaar zou zijn ongeacht vakspecialisatie.1' 

Dee methode is bedoeld voor ervaren docenten. Minstens vijfjaar leserva-
ringg is nodig om haar cursussen te mogen volgen. Zon voorwaarde is te ver-
gelijkenn met nascholingscursussen leerlingbegeleiding in ons land die ook 
voorr ervaren docenten in alle vakken bedoeld zijn. ongeacht hun vakgebied. 

Dee specifieke functies van de dramamethode liggen op het gebied van 
opvoeding,, "general human growth", en het verdiepen van gevoel en begrip. 
Dezee functies worden in nauw verband gebracht met de eigen normen en 
waardenn van de docent die geacht wordt de leerlingen gevoelig te maken 
voorr de universele waarden waardoor dramatisch spel wordt gevoed. De 
opvoedingg vindt plaats door via de dramamethode kinderen te helpen men-
selijkee ervaringen van binnenuit te begrijpen en ze via drama de reële we-
reldd helderder te laten zien. Belangrijke elementen van drama hierbij zijn: 
geloven,, identificatie met ervaringen van een ander en spanning. De docent 
moett de essentie van een algemeen menselijke ervaring tonen door de erva-
ringg te vereenvoudigen tot een simpele beweging en tot zintuiglijke details. 

Dee organisatiefunctie van drama in de methode van Heathcote blijkt niet 
zozeerr een werkvorm te zijn. maar persoonlijke inzet, interpretatie en toe-
passingg door de docent. De 'les*  moet in spelvorm worden gegeven. De do-
centt neemt een rol op zich en creëert een fictieve situatie waarbinnen hij ook 
dee leerlingen rollen laat vervullen. Op die manier onderzoeken of ervaren de 
leerlingenn de problemen die in de lessen aan de orde komen. Onderzoek 
naarr de effecten van het gebruik van deze methode leverden duidelijke ver-
schillenn op in leerlingpartieipatie in vergelijking met frontale instructie.1" 
Aangezienn de regie geheel in handen van de docent blijft , is er sprake van 
zogenoemdee leraargestuurde werkvormen, zoals ze in de onderwijskunde 
wordenn onderscheiden.' Heathcote maakt gebruik van een onderwijskundig 
modell  van begeleid leren om haar methode te duiden. Hierbij wordt het ken-
nisgebiedd niet gebaseerd op de vakkennis van toneelkunst, maar op andere 

(14)) Heathcote. Dorothv "Drama and education. Subject or System'", in Dodd. Nigel and Hickson. 
Winifredd (ed ). Drama and Theatre in Lducation. Heinemann. London. 147|. 

(15)) Wagner tweede druk IWH. p. 15.3.1.76.214. 147. 148. 

(I6ii  Carroll. .1.. "'Lena Incognita: Mapping Drama Talk", in: NADIL Journal, vol 12 no. 2. 1988 

(17)) Lo\v\ck 1W5. p. 215 en \erder. 

file:///erder
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kennisgebieden.. De methode die zij samen met Gavin Bolton, gasthoogle-
raarr aan de New York University en de University of Central England in 
Birmingham,, ontikkelde noemt zij 'Mantle of the Expert". Om een onder-
werpp te bestuderen ontwerpt de docent een fictieve situatie waarin docent en 
leerlingenn functies kunnen vervullen als "expert'. Die functies nemen de 
vormm van een rol aan. De docent geeft de experts opdrachten gericht op het 
bestuderenn van het onderwerp. Bij het uitvoeren van die taken worden dra-
matischee technieken gebruikt. Voor het bestuderen van het leven van monni-
kenn in een klooster in de Middeleeuwen, bijvoorbeeld, krijgen de leerlingen 
alss monnik de opdracht mimisch een ganzepen te maken omdat inzicht in de 
techniekk van het schrijven toentertijd belangrijk is om te begrijpen welk 
soortt werk monniken deden.18 

HomHom brook 

Richardd Hornbrook1". inspecteur kunstonderwijs in Engeland, is het vol-
strektt oneens met de theorieën van Heathcote. die hij romantisch noemt. Hij 
steltt dat drama geen verzameling werkvormen is. geen leermethode, maar 
eenn kunstdiscipline met als fundamentele elementen het maken, spelen en 
bekijkenn van toneelstukken. Kunst, en dus ook de toneelkunst, houdt zich 
bezigg met culturele ervaringen. Kunst is waarachtig voorzover zij ons be-
langrijkee dingen lijk t te vertellen, nuttig wanneer we proberen de wereld en 
onzee plaats daarin te begrijpen. Kunst heeft dus als algemene functie de 
gangg van zaken in leven en maatschappij te verklaren. Het ontstaan van de 
maatschappelijke,, algemene functie van toneelkunst verklaart Hornbrook als 
volgt:: zolang de sociale werkelijkheid verklaard kon worden door een cul-
tuurr van religieuze verhalen en mythen was er geen behoefte aan kunst. Pas 
toenn de veranderende sociale werkelijkheid verklaard werd door empirische 
wetenschap,, ontstond de behoefte aan kunst als verbinding tussen de oude 
mythischee en religieuze verhalen en de dankzij de wetenschap veranderende 
cultuur.. Hij baseert zich op Goffmans theorie, beschreven in The Pre-
sentationsentation of Self in Everyday Life over het vervullen van rollen in de 
maatschappijj  en op Raymond Williams*210 theorie over de gedramatiseerde 
maatschappijj  wanneer hij als specifieke functies voor drama noemt het on-
derzoekenn en vervolgens begrijpen van ons leven in de gedramatiseerde 
maatschappij. . 

(18)) Doroth> Heathcote and üavin Bolton 1495. p. 61. 

(19)) Hornbrook. Da\id. education in Drama. London. 1991. 34. 35 

(20)) Williams. Ra\mond. "Drama in a Dramatised Society, in: Raymond Williams on 'television. 
London.. 19X9 
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Voorr het kunstvak Drama in onderwijs ziet Hornbrook21 twee specifieke 
functies:: toneelkunst en het onderzoek van ons leven in de gedramatiseerde 
maatschappijj  tot beter begrip van ons leven daarin. De tweede functie ziet 
hijj  enerzijds als wezenlijk eigen aan toneelkunst, anderzijds noemt hij 'on-
derzoekk en begrip van de maatschappij*  een algemeen onderwijsdoel. 

4.. Functies 

Sindss halverwege de jaren tachtig bestaat er. na discussie en machtsstrijd, 
eenn vrijwel eenduidige opvatting over de plaats en het nut van Drama in de 
school,, voordien in genen dele. Een analyse van die oudere discussie maakt 
duidelijkk dat de oorzaak van die onduidelijkheid het gegeven is dat de term 
functiee in twee betekenissen wordt gebruikt. Wanneer, bijvoorbeeld, gespro-
kenn wordt over het functioneren van drama als vak. dan wordt functioneren 
bedoeldd in de betekenis van de vervulling van een bepaalde organisatorische 
taak.. Wordt er gesproken over functies als persoonsvorming of kunstzinnige 
vorming,, dan wordt de term gebruikt in de betekenis: bijzondere werking en 
verrichting. . 

Alss bijvoorbeeld gesteld wordt dat drama geen functie heeft binnen het 
onderwijs,, is in eerste instantie niet duidelijk of een schrijver meent dat Dra-
maa als vak niet voorkomt op het lesrooster en het dus geen organisatorische 
taakk vervult, of dat drama geen bijzondere werking heeft en dus niet op het 
lesroosterr thuishoort. De context moet dan helderheid bieden. Duidelijk-
heidshalvee wordt in dit hoofdstuk gesproken van "organisatiefuncties*  als 
hett gaat om het functioneren als vak. werkvorm of methode. Met specifieke 
functiess doel ik op kunstzinnige, persoonlijke of maatschappelijke vorming. 

Wanneerr Van Kreuningen22 als directeur van de Akademie voor Expres-
siee door Woord en Gebaar in Utrecht - de officiële opleiding tot docent 
Dramaa - in de jaren zeventig schrijft: "Al s we geroepen worden om te gaan 
functionerenn in het onderwijs moeten we gelijk onze eisen gaan stellen. Een 
daarvann zal moeten zijn dat we geen verplicht vak willen zijn. maar dat de 
leerlingenn vrijwilli g bij ons mogen komen: sociaal leven is niet af te dwin-
gen,, noch persoonlijke groei. Zodra we ons voor het karretje laten spannen 
vann verplicht (eindexamen)vak kunnen we het wel vergeten dat we ooit het 
vertrouwenn van onze leerlingen zullen krijgen.*", wordt uit de context duide-
lij kk dat hij het heeft over de organisatiefuncties van Drama. Specifieke 
dramafunctiess als sociale en persoonlijke vorming acht hij slechts mogelijk 
wanneerr de leerlingen vrijwilli g Drama kunnen volgen. 

(211 l Hornbrook 1W1. p. 134. 135. 

(22)) Van Kreuningen. p 37 
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Vann Dam. toentertijd docent Drama bij de lerarenopleiding D" Witte Le-
lie,, schetst drama als een hoeveelheid werkvormen die naar hun eigenschap-
penn vergeleken kunnen worden met spel en theater:2, hij beziet drama dan 
ookk "als een vorm van bezig zijn in functie van (in de eerste plaats) vorming 
enn onderwijs".24 

Voorr het bepalen van de organisatiefuncties in het onderwijs dient de 
organisatiee van het werkveld onderwijs te worden aangegeven. 
Hett voortgezet onderwijs kent. tot aan de nu actuele invoering van het stu-
diehuis,, de tweedeling tussen ingeroosterde lessen in een schoolvak en ove-
rigee activiteiten, meestal binnensschoolse en buitenschoolse activiteiten ge-
noemd.. De ingeroosterde vakken kennen een tweedeling, vakken voor of 
achterr de streep. Met de vakken voor de streep worden aangeduid de vakken 
diee zwaar meetellen voor de overgang, de vakken waarin eindexamen wordt 
afgenomen.. Vakken achter de streep zijn vakken die leerlingen wel moeten 
volgen,, maar waarin zij geen voldoende hoeven te scoren om toch bevorderd 
tee kunnen worden. Onder de buitenschoolse activiteiten kunnen ook vakken 
vallen,, deelname is echter zonder gevolgen voor bevordering of examen: 
Onderwijss in Eigen Taal en Cultuur (OETC) voor leerlingen van een bepaal-
dee taalkundige oorsprong, bijvoorbeeld. Een aantal vakken valt geheel bui-
tenn het onderwijs. Dit kunnen heel nieuwe vakken zijn. of vakken die niet 
geachtt worden in het algemeen vormend onderwijs een rol te spelen, bij-
voorbeeldd autorijden. De keuze van de vakken wordt bepaald door politieke 
besluitvorming,, maar ook. zij het in geringere mate. door de beslissingen 
vann een school zelf. 

Naastt het verzorgen van lessen kent het onderwijs ook activiteiten of me-
thodenn als leerlingbegeleiding of remedial teaching. Deze activiteiten kun-
nenn binnen of buiten de school plaatsvinden. Soms willen mensen die zich 
mett een bepaalde activiteit bezighouden de school niet in - de spijbelbus 
parkeertt niet op het terrein van de school - . soms ook houdt de school een 
methodee buiten de deur: onwettige activiteiten als drugs dealen, bijvoor-
beeld. . 

Omdatt de term buitenschools tweeledig is school duidt zowel op het 
gebouww ais op het totaal van de activiteiten - introduceer ik voor die activi-
teitenn die niet ingeroosterd zijn voor alle leerlingen van een klas of groep de 
termm buitenlessig. 
Hett voorafgaande leidt tot de volgende indeling naar organisatiefuncties: 
1.. schoolvak: 
2.. binnenlessig: methode: 
3.. buitenlessig: vak: 

(23)) Van Dam 1981. p. 35. 

(24)) Van Dam 1981. p. 6-4. 
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4.. buitenlessig: methode: 
5.. vak of methode buiten het (reguliere) onderwijs. 

Hett voorhanden materiaal biedt niet veel aan theoretische fundering: de uit-
gangspuntenn en vooronderstellingen lopen sterk uiteen. 

Vann Kreuningen onderschreef de opvatting van Kan Illich dat de maat-
schappijj  ontschoold moet worden en baseerde daarop zijn mening dat Dra-
maa geen organisatiefuncties heeft binnen het vigerend onderwijs. Daarmee 
geeftt hij drama de organisatiefunctie 5: vak of methode buiten het (regu-
liere)) onderwijs. Een nogal pikant inzicht voor de directeur van een instituut 
datt docenten Drama opleidt voor het onderwijs. 

Dee Vroomen2" stelt dat het moedertaalonderwijs een sterke binding ver-
toontt met drama. Daarmee geeft hij drama de organisatiefunctie 2: binnen-
lessig:: methode. Hij was dan ook een van de docenten die in zijn lessen Ne-
derlandss drama gebruikten. 

Holthauss en Hoes.2" docenten aan de toneelschool in Maastricht, pleiten 
vanuitt hun positie voor het terugbrengen van het dramaonderwijs tot een 
kunstvak.. Omdat zij zich niet uitlaten over de plek waar drama gegeven zou 
moetenn worden, past hun visie zowel binnen organisatiefunctie 1: school-
vak,, als 5: vak of methode buiten het (reguliere) onderwijs. 

Hoewell  niet overvloedig, zijn er in Nederland publicaties verschenen van 
praktijkverslagenn en gebruikte methodes. De meeste methodes zijn voor al-
gemeenn educatief gebruik geschreven en niet specifiek voor Drama als 
schoolvak.. Slechts kort geven de schrijvers aan wat hun uitgangspunten zijn. 
Dee functies die worden genoemd zijn allemaal specifiek. 

Schrijverss noemen functies als: persoonlijke vorming, maatschappelijke 
vorming,, esthetische vorming, recreatie, educatie, artistieke vorming, thera-
pie,, creatieve vorming of kunsteducatie. Er blijkt niet zozeer verschil van 
meningg te zijn over het soort specifieke functies dat Drama kan vervullen -
mett verschillende namen worden vaak dezelfde specifieke functies bedoeld 

maarr in het aantal. 

4.11 Illustratie s 

Dee "retoriek*  waarop een theoreticus als De Vroomen zich baseert voor zijn 
beschrijvingenn van dramatische werkvormen biedt ruimte tot interpretatie en 
daarmeee tot verschillen van inzicht. Hij gebruikt de term retoriek voor 

(25ll  De Vroomen 1W4. p. 20 

(2(Sii  Holthaus. Hans en Hoes. Pieter. "Alsof het ergens over gaal". In Drama in onderzoek, \erslag van 
heii  congres gehouden op y september 1̂ X8 

file:///erslag
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ideeën,, wensen, pleidooien en bezwaren. Praktijk duidt op het echte, feitelij-
kee en primaire proces.2 Ook praktijkbeschrijvingen acht De Vroomen "vaak 
gekleurdd door "retorische uitgangspunten"". 

Mett name voor een historische beschrijving levert een praktijkbeschrij-
vingg problemen op. Immers onze visie op toneelspel hoeft niet gelijk te zijn 
aann die in de zestiende eeuw. In haar studie Acteurs spelen Emoties1*  be-
schrijftt Konijn bijvoorbeeld de ambiguïteit van een begrip als natuurlijk spel 
inn de loop der eeuwen. Zo zal rolinleving. een belangrijk aspect van drama, 
inn onze tijd anders worden gezien dan in de 17e eeuw. 

Tochh mogen beschrijvingen van toepassingen in een studie over functies 
vann drama niet ontbreken. Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk hoe 
dee begrippen worden geïnterpreteerd. Dit levert in ieder geval de basis voor 
eenn discussie. 

Vann de functies die in deze paragraaf zijn besproken, worden hierna 
illustratiess gegeven. De voorbeelden zijn ontleend aan materiaal dat in de 
loopp van twintig jaar lespraktijk in het voortgezet onderwijs is verzameld en 
werdd uitgeprobeerd. Van elke les werd een verslag gemaakt. 

Dee voorbeelden worden geordend naar organisatie functie en daarbinnen 
naarr specifieke functie. Van schoolvakken voor de streep zijn geen voor-
beeldenn voorhanden uit eigen ervaring. Daarom heb ik ervoor gekozen een 
voorbeeldd te geven van het toetsen van Drama in de Basisvorming, zoals ik 
datt heb geschreven voor dramadocenten. aangezien het toetsen een essen-
tieell  kenmerk is van de vakken voor de streep. Omdat specifieke functies in 
meerderee organisatiefuncties kunnen voorkomen, heb ik ervoor gekozen niet 
bijj  alle soorten functies een voorbeeld te geven. Uitgangspunten voor de 
keuzee was het verzamelde materiaal uit de eigen praktijk. 

4.1.11 Drama voor  de streep 

Eenn gevolg van de invoering van Drama in de Basisvorming was dat het vak 
getoetstt moest worden. Het volgende voorbeeld is een stukje uit het boekje 
(her(her Toetsend 

Stell dat het leerdoel is: de leerlingen kunnen een reclamespot 
presenterenn waarin de boodschap helder naar voren komt in tekst, 
sfeerr en spelgedrag. 
Inn onderdelen ziet het leerdoel er als volgt uit: 
11 de leerlingen kunnen presenteren; 

(27)) De Vroomen IW4, p. 22.23 

(28)) Konijn 1W4. p 31-33. 

(29)) foppens 14%. p 20 
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22 de leerlingen kunnen een boodschap helder in reclame vormgeven 
doorr middel van: 
aa tekst; 
bb sfeertekening; 
cc spel. 

11 De leerlingen kunnen presenteren 
Stell je als docent geen enkele andere eis dan dat de leerlingen optre-
den,, dan is er sprake van een handelingsdoel. Vind je dat een pre-
sentatiee duidelijk herkenbaar voor het publiek moet plaatsvinden, dan 
voegg je een criterium toe: de presentatie moet te zien en te horen zijn 
voorr een publiek. Het publiek moet dus weten wanneer de presenta-
tiee begint en wanneer zij eindigt, De spelers moeten dus begin en 
eindee duidelijk aangeven, bovendien moet de presentatie te zien en 
tete verstaan zijn voor het publiek. 
Hett lijkt logisch om het publiek te laten oordelen. Maar dat kan alleen 
alss het publiek duidelijke criteria heeft om alle presentaties op dezelf-
dee manier te beoordelen en als het publiek bij alle presentaties de-
zelfdee samenstelling heeft. Dit lijkt muggenzifterij, maar elke acteur 
weett hoe verschillend het publiek de ene of de andere avond kan 
zijn.. En je kunt je voorstellen dat een publiek van leerlingen na tien 
presentatiess veel minder is geïnteresseerd dan bij de eerste 
presentatie.. Wil de docent dus door 'de klas' laten beoordelen of de 
diversee groepen kunnen presenteren, dan moet hij daarvoor heldere 
aanwijzingenn geven en erop toezien dat de leerlingen zich aan deze 
aanwijzingenn houden. 
Hett aardige is dat de kijkende leerlingen hier ook wat van opsteken. 
Sterkerr nog: alleen al bij dit onderdeeltje komen (delen van) twee 
kerndoelenn aan bod: 5 en 7. 

4.1.22 Drama achter  de streep 

Eenn aantal jaren hoefde ik voor Drama slechts aan te geven of de leerlingen 
naarr mijn oordeel hadden meegedaan aan de lessen. Voor de zogenoemde 
vormendee vakken was immers niet aan te geven wat de leerlingen allemaal 
preciess geleerd moesten hebben. Drama hoorde samen met de andere kunst-
vakkenn plus Maatschappijleer. Gymnastiek en Godsdienst tot de vakken 
achterr de streep. Die vakken werden op de docentenvergaderingen serieus 
genomen,, tenminste als je als docent iets zinnigs in te brengen had. Er werd 
vann betrokken docenten verwacht dat zij inzicht konden verschaffen in het 
hoee en waarom van het gedrag van de leerlingen bij andere vakken. Voor de 
ouderss was niet altijd duidelijk hoe belangrijk die vakken achter de streep 
waren. . 
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Keurigg gekleed kwam ik op school voor een ongedwongen ouder-
avond.. Er heerste een sfeer van zenuwachtigheid. Het wachten was 
opp de ouders. We stelden ons nonchalant op in de ontvangstruimte. 
Dee bedoeling was dat we ongedwongen zouden rondlopen en links 
enn rechts wat gesprekjes zouden voeren met geïnteresseerde ouders 
enn leerlingen. 
Zodraa de eerste ouders verschenen, zette iedereen zijn gezicht in de 
docentenplooi.. Op mij kwam geen ouder af. Ik nam een derde kopje 
koffie. . 
"Pap,, mam, jullie moeten met Jetty kennismaken!" Een leerling van 
mijj liep stralend met zijn ouders op mij af. Ik had beet! 
Dee ouders vroegen hoe hun zoon zich gedroeg in mijn lessen; werkte 
hijj wel hard genoeg? Ik was opgetogen. Niet alleen kennismaken, 
maarr direct een serieus gesprek. Gelukkig kon ik positieve zaken 
melden.. "Welk vak geeft u ook alweer?" "Dat heb ik jullie toch ver-
teld",, juichte de leerling, "dit is Jetty van toneel". 
Dee vader deed een stapje achteruit. Zeer expressief drukte hij on-
gelooff en vervolgens ongeduld uit. "Ik dacht dat U een serieus vak 
gaf.. Kunt U me vertellen waar ik de docent Economie kan vinden?"3" 

4.1.33 Binnenlessig: methode 

MaatschappelijkeMaatschappelijke vorming 

Toneelgroepp Sater speelde op een vier-havo-uittocht, een drie dagen 
durendee activiteit die gericht was op de integratie van leerlingen van 
eigenn kweek met leerlingen die van diverse mavo's instroomden, een 
voorstellingg over de onderdrukking van leerlingen en progressieve 
lerarenn door ouderwetse leraren en de rector. De bedoeling van die 
scèness was de leerlingen aan het denken te zetten en ze vrijuit over 
dee situatie op hun school te laten praten. Dat praten moest na afloop 
vann de voorstelling worden georganiseerd, maar de begeleiding ver-
trouwdenn de acteurs niet toe aan ons, docenten. Wij waren immers 
onderdeell van het onderdrukkende systeem. De voorstelling was een 
succes,, niet in het minst vanwege het feit dat de progressieve 'do-
cent'' Maatschappijleer gaf en een rode pruik op had, wat de vergelij-
kingg met de decaan van vier havo - tevens docent Maatschappijleer 
enn eveneens rood behaard - haast tot een opzetje leek te maken. 
Overr het nagesprek waren de acteurs ontevreden. De gesprekken 
duurdenn kort en de leerlingen deelden mee dat de gespeelde situa-
tiess totaal niet op het Keizer Karel College van toepassing waren. De 

(30)) loppens uit: "De misser \an de maand", in: Speltnbune mei 1^84 
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acteurss beschouwden dit als bewijs daarvoor dat de leerlingen op het 
KKCC zozeer werden onderdrukt, dat zij zelfs zonder aanwezigheid 
vann docenten nog niet vrijuit durfden te praten. Wij, de docenten, wa-
renn teleurgesteld omdat de voorstelling en het nagesprek zo opper-
vlakkigg bleven, terwijl we wel degelijk de onderdrukkende structuren 
vann het onderwijssysteem inzagen. 

Inn het begin werd de aanwezigheid van docenten bij de nabespreking van 
eenn voorstelling niet op prijs gesteld, na een paar jaar wilden de acteurs het 
nabesprekenn niet meer zonder docenten doen. Dat was niet zo'n verwonder-
lijk ee ontwikkeling. De acteurs werden bij de nabespreking in de rol van do-
centt gedrongen. En daarvoor waren zij niet opgeleid. Ook die acteurs die de 
opleidingg tot docent Drama aan de Akademie voor Expressie hadden ge-
volgd,, waren slechts getraind om te werken met gemotiveerde mensen. 

Toenn ik, nadat ik alle groepen met hun begeleidende acteur naar de 
diversee daarvoor bestemde lokalen had gedirigeerd, over de gang 
liep,, kwam ik een hele groep tegen, op weg naar buiten. Gevraagd 
naarr de oorzaak van de zeer korte duur van deze nabespreking, ver-
teldenn ze dat de acteur op een wat norse vraag van één van hen 
naarr het nut van de dramatische werkvorm die de acteur aandroeg 
omm het gesprek op gang te krijgen, geantwoord had: je hoeft niet mee 
tete doen, graag of niet. En dan, vroeg de leerling? Dan ga je maar 
naarr huis, zei de acteur. Dit nu deden alle leerlingen. Dat je midden 
opp een lesdag de leerlingen niet zomaar naar huis kunt sturen, kwam 
bijj de acteur niet op. Met dictatoriale autoriteit heb ik de leerlingen de 
klass weer ingejaagd, tot ongenoegen van de acteur die het gesprek 
nuu door mij liet leiden. 

Dee bedoeling was dat de voorstellingen aansloten op het curriculum. Dit gaf 
problemen:: de toneelgroepen waren zelden in staat een voorstelling over de 
zomervakantiezomervakantie heen te tillen, laat staan dat ze bereid waren een voorstelling 
eenn paar jaar achtereen te spelen. Op een gegeven moment waren de toneel-
groepenn niet meer geïnteresseerd in voorstellingen met seksuele voorlich-
ting.. Opeens waren er geen voorstellingen meer over dit onderwerp. Vanuit 
hett standpunt van de kunstenaars was het wel te begrijpen, maar didactisch 
gezienn was het een ramp. Weer eens werden goedwillende docenten ge-
dwongenn hun toevlucht te nemen tot de doceerles met een boekje. 

Inn de jaren tachtig stapten de meeste toneelgroepen af van het maken van 
vormingstoneelvormingstoneel voor het voortgezet onderwijs. De aandacht werd verlegd 
vann het (vormings)proces naar het (kunst)product. 
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UU 'erkvorm 

Toneelspell  wordt internationaal gebruikt om vreemde talen te leren beheer-
sen.. Soms bestaat de tekst slechts uit een dialoog, soms worden ook hele 
stukkenn gespeeld. 

Datt ene woord.'1 

Doel : : 
Dee leerlingen laten ontdekken dat tekst in een vreemde taal verschil-
lendd kan worden geïnterpreteerd. 
Middel : : 
Kleinee dialogen met zinnen die uit één woord bestaan. 
Werkwijze : : 
Dee leerlingen werken in paren. Zij moeten van de tekst die ze krijgen 
bepalenn wie hem uitspreekt, waar een en ander plaatsvindt en waar 
zee het over hebben. Daarna kunnen ze: 
a.. beslissen hoe de tekst moet worden uitgesproken, de scène oefe-

nenn en voor de klas presenteren; 
b.. met een andere groep die dezelfde tekst voorgezet heeft gekre-

gen,, overleggen over de interpretatie, de beste interpretatie kie-
zen,, deze oefenen en aan de klas laten zien. 

Voorbeeld : : 
1.. A: Good. 

B:: Good? 
A:: Good. 
B:: Well. 

2.. A: Food. 
B:: Food. 
A:: Drink. 
B:: Drink. 
A:: Cigarette? 
B:No. . 

4.1.44 Buitenlessig : vak 

Pedagogie Pedagogie 

Toenn ik met een 4vwo-klas een kerstspel voorbereidde op basis van 
improvisaties,, leek het onmogelijk één leerling ertoe te brengen mee 
tete doen. Bij zo'n groepsversterkend proces als een voorstelling ma-
ken,, zijn de sociale gevolgen van niet meedoen groot. De leerling 
kwamm niet over zijn anders-zijn - hij zat op het schippersinternaat -

(3II  ) Lit: Maley. Alan and Dutï. Alan. Drama Techniques in Language learning.. Cambridge. 1988. 
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heen,, en door niet mee te doen zou hij nog meer anders worden. Dit 
wildee ik voorkomen vanuit de overtuiging dat het goed voor de 
leerprestatiess is als je je thuis voelt in de klas. Daarom bedacht ik 
eenn scène om iedereen in de gelegenheid te stellen even mee te 
doen:: mensen van nu zouden tangs de kribbe lopen en commentaar 
geven.. Een jongen greep de gelegenheid aan om zijn vader te paro-
diëren,, drie meisjes durfden gezamenlijk langs te sluipen in hun dis-
codracht,, de leerling in kwestie bedacht niets en vond niets leuk. 
Lichtelijkk geërgerd door mijn aandringen te zeggen wat hij dan leuk 
vondd om te doen in het dagelijks leven, antwoordde hij "Op mijn nieu-
wee brommer rijden". Nou dan doe je dat, riep de groep. Natuurlijk, 
riepp ik overmoedig, maar terecht, want de rest van de voorbereidin-
genn heeft de jongen besteed aan het timmeren van een op- en afrit 
opzijj van het open toneel en het oefenen in het snel verkrijgen van de 
benodigdee vaart, stoppen, het mompelen van een begroeting, en 
weerr afrijden. 

4.1.55 Buitenlessig: methode 

Recreatie Recreatie 

Dee jaarlijkse talentenjacht was bedoeld om de leerlingen geheel vrij te laten 
presenterenn wat ze zelf maar wilden. Een niet op basis van vakkennis sa-
mengesteldee jury gaf beoordelingen, vooral omdat de leerlingen dat wilden. 
Laterr werd de begeleiding steeds professioneler, omdat de pedagogische 
houdingg "laat ze maar afgaan als ze heel slecht zijn*  het aflegde tegen de 
didactischee overweging "laat ze er wat van leren'. 

Ookk op uittochten, later werkweken genoemd, bood drama de mogelijk-
heidd om de laatste (feest)avond te verlevendigen. 

Inn de jaren dat de school een enorme instroom kreeg te verwerken van 
mavo-leerlingenn in 4havo werd ik ingeschakeld om kennismakingsspelen op 
tee zetten. Doel van zon avond was dat zoveel mogelijk leerlingen met zo-
veell  mogelijk andere leerlingen op speelse manier moesten samenwerken. 
Naa een paar jaren kwam ik tot de conclusie dat het wel erg veel gevraagd 
wass om 12 tot 16-jarigen die nooit aan Drama hadden gedaan, opeens 
improviserendd te laten spelen. Ik ging op zoek naar mogelijkheden om el-
kaarr te leren kennen via andere wegen. Daarbij schrokken we voor weinig 
terug.. Hoogtepunt was hierbij een uittocht van vier-havo. die samenviel met 
dee uittocht van vijf-vwo in tijd en plaats. Samen met de Muziekdocente or-
ganiseerdee ik een *kookgebeuren\ 

Willekeurigg samengestelde vier- havo-groepen moesten voor wille-
keurigg samengestelde vijf-vwo-groepen een souper bereiden en vice 
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versa,, Gedachte hierachter was de scheiding tussen havo en vwo te 
overbruggen.. We hadden een aantal recepten uitgewerkt en zorgden 
datt de benodigde ingrediënten beschikbaar waren. Op de bewuste 
dagg konden de groepen een recept uitzoeken en op de 'markt' in-
kopenn doen. Die markt werd bemand door de docenten die luidkeels 
hunn waren aan de man brachten. Om ieder individu van de groep een 
taakk te geven, hadden we voorgeschreven dat de tafels mooi gedekt 
moestenn worden en dat er menu's werden getekend. Al het materiaal 
hiervoorr was op de markt te krijgen, 's Avonds zocht elke groep de 
voorr hem gereedgemaakte tafel op en het souper/diner kon begin-
nen.. Na afloop moesten de groepen elkaar bedanken, waarna het 
feestt kon losbarsten. Het was een gigantisch succes, met slechts één 
wanklank:: er dreigde een handgemeen tussen jongens van een vier-
havo-groepp en de partnergroep van vijf-vwo. De ene groep had in 
plaatss van een teentje een complete knoflook in een salade verwerkt; 
dee gasten veronderstelden dat dit een truc was om meisjes af te pik-
ken. . 

Pedagogie Pedagogie 

Samenn met een mentor heb ik voor zijn tweede klas die volstrekt onbe-
heersbaarr was - een driedaagse uittocht georganiseerd met een training die 
wass gericht op een beter onderling functioneren. Deze training was geba-
seerdd op de ideeën van Veronica Sherborne0, een bewegingsdocente die 
eerstt acteurs trainde, maar zich later toelegde op het trainen van docenten in 
hett omgaan met moeilijk hanteerbare leerlingen. Uitgaande van de overtui-
gingg dat de mens eerst vertrouwen in zichzelf moet hebben voordat hij ande-
renn kan vertrouwen, heeft zij een oefenprogramma opgezet dat is gebaseerd 
opp beweging. Zij werkte voornamelijk met gehandicapte en gestoorde kinde-
ren.. Op grond van de overtuiging dat veel leerlingen op de middelbare 
schooll  weliswaar niet verstandelijk gehandicapt zijn. maar zeker - vaak tij -
delijkk emotioneel gehandicapt, paste ik haar programma aan voor de leer-
lingenn van onze school. 

"Dee les moet zowel leuk als leerzaam zijn: goed bewegen vereist intelli-
gentiee en fantasie." "Normal children also benefit from using movement as a 
wayy of expressing themselves. There are two things here: one can use move-
mentt as a wax of making contact with other people, and as a non-verbal way 
off  expressing something about oneself." 

Voorr klassen die, zoals de hierboven genoemde klas, onderling ern-
stigee sociale problemen hadden, koos ik uit de oefeningen van Sher-

(32)) Sherborne. Veronica. "Movement as a Preparation tor Drama", in: Drama and Theatre m 
education.education. 1973. p. 64 
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bornee eerst oefeningen in 'tegen'-relaties. Wanneer je rug aan rug op 
eenn gladde vloer zit en zo hard mogelijk probeert elkaar weg te du-
wen,, dan wint de sterkste en kan de zwakste zich lekker laten voort-
duwen.. Interessanter wordt het wanneer de twee proberen samen 
evenveell kracht te zetten, ze kunnen dan rug aan rug samen opstaan 
enn weer gaan zitten. 
Daarnaa kan aan ondersteunende relaties worden gewerkt. Twee leer-
lingenn proberen een derde in hun midden overeind te houden, terwijl 
diee derde zich tot dood gewicht maakt. Dit lukt nooit met leerlingen 
vann ongeveer hetzelfde gewicht. Zijn de leerlingen zich bewust van 
hett belang van samenwerken bij ondersteuning, dan kunnen ze sa-
menn op handen en knieën medeleerlingen op hun rug laten wiegen. 
Hett vereist veel vertrouwen om op je rug op een rijtje medeleerlingen 
tete durven gaan liggen , maar als je het durft en de medeleerlingen 
goedd samenwerken, kun je ervan genieten. 

5.. Voorstel tot ordening, een mise-en-scène 

Voorgaandee illustraties mogen verduidelijken hoezeer de visies op Drama 
vann de in paragraaf 3 genoemde theoretici van elkaar verschillen. De Vroo-
menn beschrijft in zijn historisch onderzoek slechts een deel van Drama: de 
actievee toepassing van Drama als werkvorm. Volgens Toxopeus-Dirks en 
Toxopeuss omvat Drama het hele gebied van creatief spel tot en met de 
kunstbeoefening.. Van Dam noemt Drama geen vak. met de daarbij behoren-
dee algemene functies, maar een bundeling werkvormen. Heathcote verklaart 
Dramaa tot een manier van opvoeden, terwijl Hornbrook het weer over de 
dramatischee kunst heeft. Doordat men het in feite over zo hemelsbreed van 
elkaarr verschillende zaken heeft, krijgt een inhoudelijke discussie al snel 
ietss van het wandelen door een semantisch mijnenveld. Dit moge ten over-
vloedee blijken uit het volgende voorbeeld. 

Inn het Engelse vakblad Drama' bepleit Nicholson vanuit haar visie dat 
Dramaa een kunstvak is een verdieping van het contact met de (overige) 
kunstvakken,, om te voorkomen dat Drama "een voetnoot wordt op de agen-
daa van de sectie Engels". Zij stelt dat de docenten zich niet moeten beperken 
tott de eenvoudige tableaus en rolintervievvs, maar ook zaken als dramatische 
structuurstructuur en comic timing moeten onderwijzen. In een woedende repliek 
voertt Ackroyd4 - vanuit haar visie dat Drama een manier van opvoeden is 
-- haar eigen zoon op als voorbeeld om aan te tonen dat technieken niet 

(33)) Nicholson. Helen. 'Drama and the Arts: trom polemic to practice", in: Drama, herfst IW4. p. 20. 

(34)) Ackroyd. Judith. "But Tell Me. Where Do the Children Pla\"", in Drama, voorjaar IW5. 
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aangeleerdd hoeven te worden. "My six year old son is adept at pausing 
beforee giving the punch line to a joke. I have never told him to do so. He has 
discoveredd for himself... No Drama teacher will need to teach my son about 
comicc timina." 

5.11 Een theatrale ordening 

Eenn inhoudelijke discussie is eerst zinvol wanneer duidelijk is waar menin-
genn van elkaar verschillen en waarin ze zich van elkaar onderscheiden. Ter 
verhelderingg en vereenvoudiging van een dergelijke discussie een poging 
omm een vakeigen ordening aan te brengen. 

Wee stellen het voortgezet onderwijs voor als een podium waarop zich be-
paaldee toneelactiviteiten afspelen. De mise-en-scène dient om de onder-
scheidenn visies op de functies van Drama weer te geven, waardoor een on-
derlingee vergelijking de essenties van deze visies blootlegt. 

Dee visuele component van het toneel is belangrijk voor de betekenisge-
vingg bij de voorstelling. Voor deze ordening maak ik alleen gebruik van de 
horizontalee aspecten van de mise-en-scène. Een algemeen geaccepteerde 
indelingg verdeelt het toneel in twee plannen en zes velden: 

FiguurFiguur 4 

Dee voorste helft van het speelvlak, dichtbij het publiek, is het eerste plan. de 
achterstee helft het tweede. 
Dee belangrijkste velden zijn die welke direct aandacht trekken van het pu-
bliek;; deze liggen in het midden van het toneel. Van die twee trekt het veld 
opp het eerste plan meer aandacht dan het veld op het tweede plan. De cijfers 
gevenn de volgorde van belangrijkheid aan. Dat veld drie (voor het publiek) 
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linkss van veld één ligt. is een consequentie van de westerse cultuur: er wordt 
vann links naar rechts gelezen. 

Organisatiefuncties Organisatiefuncties 

Dezee manier om ensceneringen schematisch weer te geven, werd als volgt 
ingevuldd voor de organisatiefuncties van Drama in algemeen vormend on-
derwijs. . 

Hett toneel is het onderwijs, terwijl de velden de organisatiefimcties voor-
stellen.. De keuze van velden voor de diverse organisatiefuncties is overeen-
komstigg het schoolse belang dat aan die functies wordt toegeschreven. Het 
eerstee veld geeft het schoolvak voor de streep aan. het tweede het schoolvak 
achterr de streep (in de situatie voor de invoering van de tweede fase), bin-
nenn lessige methoden bij andere schoolvakken of methoden van opvoeden 
wordenn door het derde veld weergegeven. De buitenlessige vakken worden 
doorr het vierde veld gerepresenteerd, de buitenlessige methoden door het 
vijfde.. Het zesde vak tenslotte geeft de vakken of methoden buiten het on-
derwijss aan. 

Methode e 
buitenlessig g 

5 5 

Schoolvak k 
achterr  de streep 

2 2 

Vak/Methode e 
buitenn onderwijs' 

6 6 

Methode e 
binnenlessig g 

3 3 

Schoolvak k 
voorr  de streep 

1 1 

Vak k 
buitenlessig g 

4 4 

FiguurFiguur 5 

Terr verduidelijking een voorbeeld: 
Inn veld één horen vakken als Geschiedenis. Frans en Scheikunde; in veld 
tweee Gymnastiek: projecten passen in veld drie: OETC in veld vier: een 
faalangsttrainingg hoort in veld vijf . rijles en therapie in veld zes. Binnen een 
veldd gelden dezelfde regels als voor het totale toneel. Indien alle spelers zich 
bijvoorbeeldd in veld drie bevinden, dan trekt de in het midden geplaatste 
spelerr de meeste aandacht en vervolgens die links en rechts. Bij een thea-
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tralee enscenering spelen veel meer aspecten -belichting, hoogteverschillen, 
kledingg e.d. - een rol. Voor deze schematisering maak ik slechts gebruik 
vann plaats en kijkrichting. 

FiguurFiguur 6 

SpecSpec i/i  eke fund ie s 

Dee specifieke functies van Drama zijn de personages op het ondervvijs-
toneel.. De spelers worden aangegeven door middel van een cirkel met de 
eerstee letter van de naam van de rolpersoon. de specifieke functie, erin. De 
specifiekee functie 'spreekvaardigheid bevorderen' krijgt de letter S. 

Dee speler wordt als volgt aangeduid: ( §J 

Behalvee de plaats is ook de kijkrichting van de speler belangrijk. Het pu-
bliekk neigt ertoe de kijkrichting te volgen. Wanneer twee spelers naar een 
derdee kijken, wordt die derde belangrijker. 
Dee kijkrichting is niet zonder betekenis. Kijken bijvoorbeeld de functies 
Kunstt en Maatschappelijke voorbereiding recht naar voren: 

( K )) ( M ) dan geeft dit aan dat de functies los van elkaar worden genoemd. 

Geeftt de schrijver aan dat bepaalde functies een onderlinge relatie (moeten) 
hebben,, dan zien zij elkaar aan. 

0 -- ~© 
Ookk de richting waarin een speler zich beweegt is belangrijk. De richting 
wordtt aangegeven door een lijn vanuit de speler te trekken, eindigend in een 
dikkee punt. 
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Figuur Figuur 

Waarr het schema wordt aangewend teneinde alleen standpunten te verduide-
lijken,, bestaat er geen reden voor beweging. Wijzigen scholen echter hun 
meningg over het organisatorisch functioneren van Drama, dan valt dat dui-
delijkerr aan te geven door middel van een beweging. Op het Montessori-
lyceumm in Amsterdam, bijvoorbeeld, bestond een bloeiend buitenschools to-
neelleven.. Tijdens vergaderingen over de invulling van de Basisvorming 
werdd het voorstel aangenomen om Drama een plaats binnen het curriculum 
vann de Basisvorming te geven. Op het toneel van het Montessorilyceum ver-
plaatstt Drama zich dus van veld vier naar veld één. 

-® ® 

FiguurFiguur 8 

5.22 Enscenering 

Perr schrijver wordt kort samengevat welke organisatorische en specifieke 
functiess hij aan drama toekent. De specifieke functie wordt aangeduid met 
eenn bijbehorende letter. Vervolgens ensceneer ik de functies volgens het 
scriptt van de schrijver. 
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Achtereenvolgenss worden nu de scripts van De Vroomen. Toxopeus-
Dirkss en Toxopeus. Van Dam. Heathcote en Horn brook geënsceneerd 
weergegeven. . 

5.2.11 Het humanistisch Latijn s schooltoneel 

Dee Vroomen acht Drama een methode binnen het vak Nederlands en noemt 
voorr het humanistisch Latijns schooltoneel de volgende specifieke functies: 

Spreekvaardigheidd bevorderen S 
Flairr en lichaamshouding F 
Scholingg toekomstig beroep B 
Zedelijkee en godsdienstige vorming V 
Dramaa als ontspanning O 
Lerenn met plezier L 
Reclamee voor de school R 

Waarr De Vroomen Drama als ontspanning en als middel tot leren met ple-
zierr samenvoegt.5 acht ik het noodzakelijk deze twee functies afzonderlijk 
tee noemen, aangezien ze elk binnen een andere organisatorische functie 
thuishoren.. Drama als ontspanning wordt na de lessen aangeboden, evenals 
dee reclame voor de school, terwijl leren met plezier evenals de andere func-
tiess in lestijd plaatsvindt. 

Omdatt ook de opstelling binnen een veld betekenis geeft, dient een volg-
ordee van belangrijkheid te worden vastgesteld tussen de functies die binnen 
éénn en hetzelfde veld thuishoren. Als criterium is hierbij de volgorde van 
opsommingg door de schrijver genomen. Spreekvaardigheid bevorderen 
noemtt De Vroomen als eerste. S is dus midden in veld drie geplaatst. Flair 
enn lichaamshouding (F) en Scholing voor het toekomstig beroep ( B) komen 
linkss en rechts van S. Zedelijke en godsdienstige vorming (V) linksachter en 
Lerenn met plezier (L) rechtsachter. 

Nogg een ordening dient te worden weergegeven: de diverse functies wor-
denn onderling met elkaar in verband gebracht. Spreekvaardigheid bevorde-
ren.. Flair en lichaamshouding. Scholing toekomstig beroep en Leren met 
plezierr functioneren ten behoeve van het doel: eloquentia. Zedelijke en 
godsdienstigee vorming en Drama als ontspanning dienden een ander doel: de 
zedelijkee en religieuze vorming, terwijl Reclame voor de school valt op te 
vattenn als een welkom bijproduct. Deze betrokkenheid op elkaar wordt aan-
gegevenn door de kijkrichting. 

(35)) De Vroomen IW4. p M4 
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FiguwFiguw 9 

5.2.22 Het jezuïtisch Latijn s schooltoneel 

Veell  sterker dan hun humanistische voorgangers verbonden volgens de 
Vroomenn de jezuïeten de eloquente opvoeding met een geestelijk ideaal.'6 

Dramaa kende de volgende functies. 
Eloquentiaa latina E 
Geestelijkee Vorming G 
Stijlvoll  Optreden O 
Gepastt vermaak V 
Reclamee R 

Dee eerste drie functies voltrekken zich binnen lestijd, de laatste twee er bui-
ten.. E. G en O plaats ik daarom in veld 3. E in het midden. G en O links en 
rechts.. V en R links en rechts in veld vijf . Omdat de jezuïeten alle functies 
mett elkaar in verband zagen, kijken alle spelers elkaar aan. 

(?)) (*> 

éx& éx& 

FiguurFiguur 10 

Gb)Gb) De Vroomen 1W4 p. 160 
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5.2.33 Dramatische vorming in de twintigste eeuw 

Achtereenvolgenss (in de tijd) noemen Toxopeus-Dirks en Toxopeus de vol-
gendee specifieke functies: 

Kunstzinnigee vorming K 
Persoonlijkee vorming P 
Maatschappelijkee vorming M 

Omdatt dramatische vorming zelden als schoolvak werd gegeven, maar als 
buitenlessigg vak. of als vak buiten het onderwijs, levert het schema een be-
wegendd beeld op tussen de velden vier en zes. 

FiguurFiguur 11 

5.2.44 Van Dam 

Voorr onderwijs worden de functies genoemd: 
Maatschappelijkee voorbereiding M 
Kunstt K 

Dee laatste functie wordt als mogelijk, maar in de praktijk niet geconstateerd 
genoemd,, daarom plaats ik de K in veld 6 . vak buiten het onderwijs. M 
hoortt als binnenschoolse methode in veld drie. 
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FiguurFiguur 12 

5.2.55 Heathcote 

Dee functies: 
Pedagogischh P 
Opgroeienn O 
Verdiepenn van gevoel G 
Verdiepenn van Begrip B 

Dee functies vormen een geheel en zijn als methode te gebruiken in diverse 
lessen,, veld drie derhalve. Ze zien elkaar aan omdat ze onderling met elkaar 
verbondenn worden geacht. 

FiguurFiguur 13 
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5.2.66 Hornbrook 

Hornbrookk noemt kunst als specifieke functie van het schoolvak Drama. 
Daarnaastt acht hij "Onderzoek en begrip van de maatschappij' een functie 
diee wezenlijk eigen is aan toneelkunst en in feite een algemeen onderwijs-
doel.. Daarmee geeft hij aan slechts één specifieke functie te zien voor het 
schoolvak: : 

Kunst.. K 

Hijj  ziet slechts de kunst als validering voor het schoolvak. Daarom plaats ik 
dee functie in veld één. 

FiguurFiguur 14 

Wordenn alle ensceneringen naast elkaar geplaatst, dan springen de verschil-
lenn en overeenkomsten duidelijk in het oog. Het humanistisch Latijns 
schooltoneell  heeft met het jezuïtisch Latijns schooltoneel gemeen dat de 
specifiekee functies zich organisatorisch op de twee Imkervelden bevinden. 
Hett overzicht van de dramatische vorming plaatst de specifieke functies af-
wisselendd in beide rechtervelden. Bij Van Dam gaat het om de velden links-
voorr en rechtsachter. Heathcote vertoont overeenkomst met het jezuïtisch 
Latijnss schooltoneel. in zoverre dat de specifieke functies alle met elkaar in 
verbandd worden gebracht. Het organisatorisch veld dat haar methode be-
strijkt,, is links vooraan. Ook bij Hornbrook zien we het verband tussen de 
specifiekee functies, ze krijgen echter een plaats in het eerste veld. 

Hett overzicht maakt ook duidelijk dat er geen sprake is van een histori-
schee ontwikkeling. De ideeën van Heathcote in de 20L' eeuw verschillen niet 
veell  van die van de humanisten en jezuïeten in de zestiende en zeventiende 
eeuw,, zoals De Vroomen ze weergeeft. 
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Dee 20e eeuw biedt een diversiteit van ensceneringen voor drama in het 
onderwijs. . 

Hett humanistisch Latijns schooltoneel Hett jezuïtisch Latijns schooltoneel 

/©© © 

©v~ ~ 
// 0 '-©; 

/®® PI 1 \ 

AWW i \ 
;;  i l 

Overzichtt Nederlands Drama 
(To\opeus-Dirkss en I oxopeus) Vann Dam 

è®é è®é « « 

? ? 

Heathcote e Hornbrook k 

®rr  NS> ® ® 

FiguurFiguur 15 
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6.. Eerdere pogingen tot ordening 

OostwoudOostwoud Wijdenes 

Anderss dan in Engeland blijken in Nederland binnen de praktijk van het hui-
digee voortgezet onderwijs de verschillende visies op Drama zich niet op sek-
tarischee wijze te manifesteren. Oostwoud Wijdenes", onderwijskundig on-
derzoekerr bij de Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek (SCO) van de 
Universiteitt van Amsterdam, baseert het theoretisch kader voor de functies 
vann Drama op twee visies: Drama als vak en Drama als pedagogisch-didac-
tischh hulpmiddel. Deze twee visies deelt hij elk weer op in twee manieren 
vann werken, zodat hij uitkomt op vier manieren om Drama in het voortgezet 
onderwijss te hanteren; vier specifieke functies. 
1.. Drama als vak heeft als functie om spel als cultuurgoed bij te brengen. 

'cDee leerlingen moeten vertrouwd worden gemaakt met de veelal tijdge-
bondenn 'wetten', conventies en symbolen van drama." 
Ditt kan op twee manieren: 
a.. door actieve introductie: de leerlingen leren door zelf te spelen. Dit 

noemtt hij verder: Drama als vak. 
Bijj  Drama als vak is het lichaam instrument waarmee met een voorop-
gezettee bedoeling in een bepaalde situatie, samen met anderen, op een 
bepaaldee wijze, 'iets' tot uitdrukking wordt gebracht al of niet voor 
eenn bepaald publiek. Leerlingen leren stem. houding, mimiek en geba-
renn bewust toe te passen in een spelsituatie. 

b.. door reflectieve of beschouwende introductie: de leerlingen leren oog 
tee krijgen voor drama van anderen. Dit noemt hij verder: leren door 
dramadrama van anderen. 

Inn het algemeen hebben de motieven van scholen om leerlingen te con-
fronterenn met toneel en /of theater betrekking op culturele vorming: ken-
nismakingg met onze cultuur. 

2.. Drama kan ook dienen als pedagogisch-didactisch hulpmiddel. Spel is 
eenn techniek bij het leerproces en bij agogische activiteiten. "'Door mid-
dell  van Drama kan het kinderspel ontwikkeld worden tot een verken-
ningswijzee van de wereld." 
Ookk bij deze functie maakt hij een onderverdeling: 
a.. een benadering gericht op zelfkennis en sociale vaardigheden: bege-

leidenleiden mei drama. 
Bijj  begeleiden met Drama worden doen <7/.sq/-situaties gecreëerd met 
betrekkingg tot omstandigheden die leerlingen op school kunnen mee-
maken.. Het gaat daarbij veelal om aansluitingsproblemen bij de over-

(3711 Oostwoud Wijdenes 1982. p. 26 t/m 37 
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gangg van lager naar voortgezet onderwijs, om relatieproblemen tussen 
(groepenn van) leerlingen in een klas. om persoonlijke problemen met 
docenten,, of om problemen van leerlingen met hun ouders, 

b.. een benadering gericht op leerinhouden.' leren mei drama. 
Voorr leren met Drama is geen gekwalificeerde docent Drama noodza-
kelijk.. In principe kan iedere docent dergelijke werkvormen toepassen 
binnenn zijn eigen vakgebied. Kenmerkend voor leren met Drama is 
datt er een doen c//.sY>/:situatie wordt gecreëerd, waarin bepaalde leer-
stoff  (kennis en vaardigheden) toegepast en /of geoefend kan worden. 
Vann belang hierbij is dat behalve de leerstof in kwestie, de spelsitua-
tiee om geen andere vaardigheden vraagt die eigenlijk eerst aangeleerd 
zoudenn moeten worden. 

VanVan Ruyven en Verburgh 

Inn de visienota van de SLO. Dans en Drama als Spel en Beweging in de 
Basisschool,Basisschool, bieden Van Ruyven. docent Drama, en Verburgh, onderwijs-
kundige,, een ordeningskader voor Drama in de basisschool. Zij onderschei-
denn twee functies voor Drama: drama als didactisch hulpmiddel en drama 
alsals zelfstandig vormingsgebied. 
1.. Didactisch hulpmiddel. Drama wordt voor deze functie ondergeschikt 

gemaaktt aan de bestaande leerstof of aan thema's uit de maatschappe-
lijk ee werkelijkheid. Drama is een manier om leerstof uit andere vakken te 
verwerken,, of om sociale problemen uit te spitten. 

2.. Zelfstandig vormingsgebied. Bij deze functie wordt uitgegaan van Drama 
alss vak op zichzelf. Daarbinnen worden de thema's nader bepaald. 

Vervolgenss bepaalden Van Ruyven en Verburgh de relatie van de functies 
tott wat zij noemen "de bronnen van de leerinhoud'. Die bronnen zijn vol-
genss hen: het kind of de kunst. Deze relatie vatten zij schematisch als volgt 
samen: : 

didactischh hulpmiddel 

kind d kunst t 

zelfstandigg vormingsgebied 

Voorbeeldenn van de vier aldus onderscheiden functies moeten duidelijkheid 
bieden. . 
1.. Een les over een boerderij, waarin de kinderen de dagindeling van het 

gezinn spelen. 
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2.. Een voorstelling van een educatieve theatergroep over het fascisme vroe-
gerr en nu. De jaarlijkse musical waarbij dit jaar aandacht geschonken 
wordtt aan het tienjarig bestaan van de school. 

3.. Een improvisatieles. waarin de kinderen zelfde onderwerpen mogen be-
denken. . 

4.. Een les waarin de kinderen leren hoe ze zich in een rol figuur moeten in-
leven.8 8 

6.11 Commentaar 

Dee twee modellen lijken erg op elkaar. In beide kaders komt de functie 
'Dramaa als vak" voor, alsmede de functie "Drama als (pedago-
gisch-)didactischh hulpmiddel". 

Dee ordening die Oostwoud Wijdenes voor ogen stond bij de functies van 
Dramaa was gebaseerd op twee visies op Drama in het onderwijs: Drama als 
vakk en drama als pedagogisch-didactisch hulpmiddel. Al tijdens zijn onder-
zoekk bleek dat in de praktijk deze functies op scholen niet in hun zuivere 
vormm voorkomen. De docenten legden meer of minder nadruk op één van de 
vierr functies, maar er was geen sprake van een duidelijke keuze voor de ene 
functiee met uitsluiting van de resterende drie. 

Dee in paragraaf vijf opgesomde specifieke functies zijn niet alle in het 
kaderr van Oostwoud Wijdenes onder te brengen. Zo is bijvoorbeeld niet dui-
delijkk of de functie 'scholing beroep' onder 'Drama als vak*  valt, of onder 
'lerenn met drama*. En 'Maatschappelijke voorbereiding*  kan zowel bij 'le-
renn door drama van anderen', als onder "begeleiden met drama' of onder 
"lerenn met drama' worden gesitueerd. 

Ookk in het kader van Van Ruyven en Verburg kunnen niet alle in de vori-
gee paragraaf genoemde functies een plaats vinden. De functies 'recreatie" of 
'reclame""  vallen erbuiten. Beide ordeningskaders beperken zich tot een or-
deningg van specifieke functies. Het door mij ontworpen ensceneringschema 
iss gebaseerd op alle mogelijke schoolorganisatorische functies waarbinnen 
elkee mogelijke specifieke functie geplaatst kan worden. 

7.. Op weg naar  een schoolvak 

Inn paragraaf 2 werd de vraag opgeworpen of met recht gesproken kan wor-
denn van Drama als schoolvak. De diverse opvattingen over een vakspecifie-
kee functie, hoe divers ook. leiden zonder meer tot de conclusie dat Drama 

(38)) Van Ruijvcn en Verburgh 1984. p 36 
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eenn schoolvak kan zijn met vele leerdoelen. In een willekeurige volgorde: 
pedagogische,, didactische en maatschappijvormende. 

Dezee leerdoelen alleen zijn echter niet voldoende om Drama als school-
vakk te legitimeren, aangezien ze niet exclusief bij Drama aan de orde ko-
men,, maar ook bij andere schoolvakken. Drama als werkvorm beperkt zich 
tott een verzameling technieken en is dus geen ook schoolvak: terwijl spel. 
eenn andere benaming voor Drama, een te vaag begrip is als basis voor een 
schoolvak. . 

7.11 Werkvormen 

Dee onderwijskundige opvatting dat leren geschiedt door doen en ervaring, 
zulkss in tegenstelling tot theoretische instructie, vormt de basis voor de op-
vattingg van Drama als een verzameling werkvormen. Met name in de Angel-
saksischee landen werd vanaf het begin van de 20L' eeuw het gebruik van dra-
matischee werkvormen in het onderwijs gestimuleerd." 

Inn hun artikel Dramatische Werkvormen: een Theoretisch Raam geven 
Maess en De Hert de volgende definitie van dramatische werkvormen. "On-
derr dramatische werkvormen verstaan we alle didactische werkvormen 
waarbijj  leerlingen door het spelen van een rol ervaringen opdoen die hen 
motiverenn om vooral sociaal-affectieve vormingsdoelen te integreren.** 

Dramatischee werkvormen worden door hen gezien als een speciaal soort 
didactischee werkvormen, speciaal omdat de meeste andere didactische werk-
vormenn gericht zijn op het bereiken van cognitieve doelen. 

Dee essentie van de dramatische werkvorm is het spelen van een rol. Het 
rollenspell  is een van de meest gebruikte werkvormen, overigens zonder een-
duidigheid,, niet-dramadocenten noemen vrijwel alles rollenspel, bij gebrek 
aann kennis van de gedifferentieerde technieken. Andere werkvormen wor-
denn ontleend aan het werk van theatermakers als Brecht (Lehrstücke) en 
Boall  {Standbeeldentheater), en de Commedia de 11"arte (Improvisaties). 

Niett in Drama geschoolde docenten gebruiken, zo weten wij uit erva-
ring411,, dramatische werkvormen slechts als toevallig gereedschap, een han-
digheidjee uit de trukendoos. Gebeurt er iets onverwachts in de les. dan ont-
breektt meestal de vaardigheid tot improvisatie. Met als gevolg dat de les niet 
zoo verloopt als werd verwacht. Vaak wordt het gebruik van die werkvormen 
verderr nagelaten of slechts toegepast als de inhoud van de les er niet zo toe 
doet:: een laatste les voor de vakantie bijvoorbeeld. 

13 }̂}  Cook. C The Pla> VYa\. London. Hememann. 1917 

I40II  I it het verslat! van het Seeu-proieet in hoofdstuk 2 werd duidelijk dat een training in dramatische 
\\erk\ormenn slechts beperkte mogelijkheden geert aan de docenten 

file:////erk/ormen
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Dramatischee werkvormen zoals Heathcote die omschrijft en hanteert in 
hett kader van de scholing van docenten, gericht op attitudevorming, heeft 
mett de invulling van een schoolvak geen verband.In paragraaf 3.4.4 is al 
beschrevenn dat Heathcote voor deze technieken een methode heeft ontwik-
keld,, gericht op pedagogische leerdoelen 

Dee conclusie kan slechts zijn dat een verzameling werkvormen niet gelijk 
kann zijn of kan leiden tot een schoolvak. 

7.22 Spel 

Dee termen drama en spel worden vaak met elkaar verbonden, en soms ook 
voorr elkaar ingeruild. Ritsema. van oorsprong dramadocent en al vele jaren 
regisseur,, publiceerde in 1976/77 een aantal artikelen over drama. Hij noem-
dee drama 'spel*.41 Een Engelse pionier van drama - Caldwell Cook - gaf 
zijnn boek de titel The Play Way.42 In zijn Handboek voor de Dramatische 
Vormingg schrijft Van Dam. voormalig docent Drama, dat *'(...) Drama als 
manierr van doen ergens tussen spel en theater in ligt".4, 

Inn de Wet op het Basisonderwijs (zie hoofdstuk twee) wordt gesproken 
vann spel in verband met Drama. 

Datt roept de vragen op, is drama spel? En wat is spel? 

7.2.11 Kenmerken van spel 

Err bestaan talloze definities van spel. Het ligt binnen het kader van deze stu-
diee voor de hand te liezen voor een definitie van cultuurhistorische aard. Die 
vann Huizinga in zijn Homo Ludens is beroemd en wordt met name binnen 
dee theaterwetenschap vaak geciteerd. Zij is gedetailleerd en biedt daardoor 
verscheidenee aanknopingspunten voor het vervolg van mijn betoog. Overi-
genss is het een voordeel dat de definitie in het Nederlands is gesteld waar-
doorr er geen verwarring kan ontstaan als gevolg van vertaalproblemen. 

Spell  is volgens Huizinga een culturele activiteit. Hij definieert die als 
volgtt (ordening en nummering van mij. H.C.) 
"Naarr de vorm beschouwd kan men dus. samenvattende, het spel noemen: 
(I )) een vrije handeling, die als 'niet gemeend* en buiten het gewone leven 

staandee bewust is. 

(411 ) Jan Ritsema. "Spel bij zijn positieven'. In Speltnbune. 1977, 
Ritsemaa gebruikt hier de term spel" in de betekenis waan oor in de/e studie drama" vvordi 
gebruikt t 

(42)) Look. C'.. The pla\ way London 1917 

(43)) Van Dam 1981. p 52. 
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(la)) die niettemin de speler geheel in beslag kan nemen. 
(1b)) waaraan geen direct materieel belang verbonden is. 
(lc)) of waarmee nut verworven wordt. 

(2)) die zich binnen een opzettelijk bepaalde tijd en ruimte voltrekt. 
(2a)) die naar bepaalde regels ordelijk verloopt. 

(3)) en gemeenschapsverbanden in het leven roept. 
(3a)) die zich gaarne met geheim omringen 
(3b)) of door vermomming als anders dan de gewone wereld accentue-

ren.. "4"4 

Inn het kader van zijn onderzoek naar de relatie tussen spelvormen en kunst 
steltt hij dat in tegenstelling tot andere kunstvormen "(...) het toneel door 
zijnn blijvende kwaliteit van handeling zijn vaste samenhang met het spel 
handhaaft"*.4""  Hij acht overigens toneel geen zelfstandige kunstvorm, maar 
eenn literair genre. 

Opp het eerste gezicht lijk t Huizinga's eerbiedwaardige formulering aan-
trekkelijkk en compleet. Bij nader inzien voldoet zij echter naar mijn opvat-
tingg niet geheel. De definitie bevat elementen die niet essentieel zijn. of niet 
exclusief: : 
add la Dat het mogelijk zou zijn dat het spel totale aandacht vergt, verheldert 

weinig.. Dit geldt voor zoveel menselijke activiteiten, wetenschappe-
lijk ,, amoureus, crimineel, enz. 

add lb Het professionele voetbal, bijvoorbeeld, blijf t spel. hoezeer ook het 
vercommercialiseerdd is. Huizinga gruwde van overeenkomstige ver-
schijnselen,, maar het lijk t toch onwaarschijnlijk dat hij iemand als 
bijvoorbeeldd Willem Mengelberg zijn honorarium misgunde, 

add lc Het voetballertje CruyfF in Betondorp heeft er later veel aan gehad. 
Dee traditionele studentencorpora waren gefundeerd op spelelementen, 
enn tel de carrières! 

add 2 De ordening in tijd en ruimte is wezenlijk voor vrijwel alle menselijke 
activiteiten.. Om voor de wet te trouwen, dien je op een bepaalde tijd 
inn een bepaalde ruimte te zijn. terwijl ook de regels voor het burger-
lij kk huwelijk vastgelegd zijn. Anderzijds zijn er nu spelen zonder be-
grenzingg in de tijd. In de jaren tachtig speelden groepen van vijf . zes 
mensenn jaren achterelkaar Dungeon and Dragons, een Tolkien-achtig 
rollenspell  waarbij de spelers steeds weer in nieuwe 'gevaarlijke' situ-
atiess terechtkomen. Geheel nieuw is het niet, denk aan het padvinder-
spel, , 

add 3 Patience speelt men solo. Het is de vraag of spel gemeenschapsver-

144)) Hui/inga NX5. p. 13. 

(45)) Huizinga. IW5. p. 141 
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bandenn oproept of dat een gemeenschapsverband een voorwaarde is 
omm te kunnen spelen. Sinterklaas, bijvoorbeeld, kan in een hechte fa-
miliee of vriendenkring worden gevierd. De surprises verwijzen welis-
waarr naar de werkelijkheid, maar de sfeer waarin ze worden aangebo-
denn maakt duidelijk dat de werkelijkheid buiten het gebeuren staat. 
Dee gever is vermomd of onzichtbaar. En door samen pakjesavond te 
vieren,, wordt de bestaande band verstevigd. Voor een losse gemeen-
schapp gaat deze spelregel niet op. Zo kan Sinterklaas nog wel in een 
strakk klassenverband worden gevierd, maar iedere docent heeft erva-
renn dat het kinderfeest in bepaalde klassen aanleiding kan geven tot 
rampzaligee situaties: de groep is geen groep en wordt het ook niet 
doorr een dergelijke happening. Spel kan waarschijnlijk slechts ge-
meenschapsbevorderendd werken binnen een reeds bestaand groeps-
verbandd of voor een aantal mensen die een groepsverband willen aan-
gaan. . 

Huizingaa heeft zoals ik hem hierboven citeerde, zijn karakteristiek van spel 
binnenn het geheel van de kunsten toegespitst op het toneel. Ook daartoe ge-
specificeerdd geldt mijn hiervoor onder woorden gebrachte kritiek. Slechts 
eenn element voeg ik daar nog aan toe. De Europese toneelkunst voldoet - en 
voldeedd zeker in Huizinga's tijd aan zijn omschrijving als ) vrU* fic-
tief,, niet alledaags". Inmiddels weten wij meer van theatervormen die zeker 
niett vrij zijn, realistisch qua perceptie en wezenlijk onderdeel van het maat-
schappelijkk leven. Het Sjamanisme, een godsdienst waarbij de priester, de 
sjamaan,, in trance optredend voor publiek contact zoekt met de godheid, is 
hiervann een duidelijk voorbeeld. En ik kan in dit verband ook niet de sug-
gestiee achterwege laten te wijzen naar zekere rituele protestdemonstraties. 

7.2.22 Een kenmerk 

Vann alle kenmerken blijf t er slechts één over dat bepalend is voor het onder-
scheidd spel of non-spel. Spel is: een vrije handeling die als niet gemeend en 
buitenn het gewone leven staande bewust wordt verricht. Eenvoudiger ge-
steld:: spel is spel wanneer de deelnemers met elkaar afspreken dat het spel 
is. . 

Sinterklaass is een combinatie van spel en non-spel. Voor volwasse-
nenn en 'grote kinderen' is het een spel, voor jonge kinderen die nog 
gelovigg zijn niet. 
Ditt betekent dat Sinterklaas slechts spel is voor een groep ingewij-
den.. Bij een gemengde groep, van volwassenen en gelovigen is er 
sprakee van bedrog. 
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Dramaa kent technieken om aan te geven wanneer het om spel gaat. 

Kindd 1. Dan was ik de moeder en dan was jij de vader. 
Kindd 2. Nee, ik wil de vader niet zijn, want die was altijd weg. Ik wil 

dee juf zijn en dan kwam jouw kind bij mij in de klas. 
Kindd 3. Nee, we gingen toch boodschappen doen? Ik wil geen 

schooltjee spelen, ik wil winkeltje spelen. 
Kindd 1. Nee, we gingen vadertje en moedertje spelen, want mijn 

moederr zegt dat we een glas cola mogen pakken en dan 
kondenn we thee drinken. 

Kindd 2. En dan kreeg ik zeker niks omdat ik de vader was. Dan doe ik 
niett meer mee! Ik kom nooit meer bij je spelen! 

Inn bovenstaande situatie zet kind 1. de situatie buiten het gewone leven door 
dee cola als thee te gebruiken en beslist kind 2. dat het aan dit spel niet mee 
will  doen. 

Mogee het voor de spelers duidelijk zijn dat zij toneel spelen, voor de toe-
schouwerr gaat dat niet altijd op. Het onzichtbare of zwarte theater, bijvoor-
beeld,, speelt op alledaagse plaatsen als de metro of het postkantoor, zonder 
dee toeschouwers bij voorbaat erover te informeren dat het om spel gaat. 

Terwijll je in de rij staat voor het loket, begint een echtpaar voor je 
ruziee te maken. De man dreigt de vrouw met fysiek geweld en net als 
jee denkt dat je moet ingrijpen, houden ze op, trekken de kleren recht 
enn lopen naar een andere rij waar ze de scène nog eens spelen. 

Dee toeschouwer raakt verward als de ruzie in het postkantoor of het onbe-
schoftee gedrag van twee passagiers in de metro een spel blijkt te zijn. 

Ookk spel dat plotseling menens blijkt, schept verwarring. 

Inn de jaren zeventig speelde de toneelgroep Sater de volgende 
scène:: op het toneel stond een viskom met water en een vis. Een 
acteurr bevestigde een stuk tuinslang aan de uitlaat van een brom-
mer,, legde het andere eind van de slang in de viskom, startte de mo-
torr en ging af. Meestal stapte na een paar minuten iemand uit het 
publiekk het toneel op om de slang uit de kom te verwijderen. De 
scènee bleek bedoeld om een discussie over eigen verantwoordelijk-
heidd op gang te krijgen. 

Wanneerr de toeschouwers een handeling als spel zien. maar de spelers niet. 
iss er ook geen sprake van spel. 
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Inn zijn studie Vervolging, Vernietiging. Literatuur behandelt Dresden40 

spell  dat uitsluitend door de toeschouwer werd bepaald; de 'speler" had geen 
keuze.. Omdat de toeschouwer de SS was en de speler de concentratiekamp-
gevangene,, werd het bovendien een wreed spel. Volgens de definitie van 
Huizingaa is er in de door Dresden beschreven situatie geen sprake van spel. 
Hett gold zeker geen vrije handeling. 

Inn een artikel over sociologisch theater of theatrale sociologie stelt Court-
neyy dat *"(...) de relatie tussen individu en maatschappij, mens en cultuur in 
essentiee dramatisch is". Hij noemt de dramatische handeling de algemene 
vormm van menselijke bemiddeling tussen het zelf en de omgeving.4 Een aca-
demischee promotie, bijvoorbeeld, is in essentie dramatisch, althans in de 
betekeniss die Courtney aan dramatisch geeft. 

Tijdenss een promotie bereikt de relatie tussen het individu en de we-
tenschappelijkee gemeenschap een hoogtepunt die in de universitaire 
cultuurr past. Een promotie heeft bijna alle kenmerken die Huizinga 
noemtt voor spel: 
-- De promotie kan de deelnemers geheel in beslag nemen. 
-- De promotie voltrekt zich binnen een opzettelijk bepaalde tijd en 

ruimtee en verloopt ordelijk naar bepaalde regels. 
Aann de promotie is voor de promovendus hoogstens indirect enig 
belangg verbonden (het kost nog een hoop geld ook). 
Dee promotie roept gemeenschapsverbanden in het leven die zich 
gaarnee met geheimen omringen of door vermomming als anders dan 
dee gewone wereld accentueren. 

Hett essentiële kenmerk echter (de deelnemers spreken met elkaar af dat het 
spell  is) ontbreekt. 

Dee analyse van kenmerken van spel heeft duidelijk gemaakt dat spel een 
elementt is dat aan theater kan worden toegevoegd, maar dat theater zonder 
spell  ook voorkomt. 

Dee keuze voor spel biedt niet voldoende inhoudelijke basis voor een 
schoolvak.. Spel is een vorm van gedrag die naar believen kan worden toege-
past,, het is geen vakinhoud. Dramatische technieken en werkvormen vinden 
hunn voedingsbodem in theater. Zonder deze kunstvorm zouden zij niet be-
staan.. Het schoolvak Drama baseren op een aantal technieken los van die 
basiss levert een armetierig vak op dat geen bestaansrecht heeft. 

Slechtss theater kan iielden als bron voor het schoolvak Drama. 

(46)) Dresden W l . p . 184. 

(47)) Courtne> 1^88. p. 124 e v 
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7.33 Theater 

Inn de vorige paragraaf werden voorbeelden van de kunstvorm theater opge-
voerdd teneinde na te gaan of drama spel is. Dat er een samenhang bestaat 
tussenn drama en elementen van de kunstvorm theater v\ordt door niemand 
ontkend. . 

Voorr een definitie van drama verwijst Van Ruyven onder meer naar 
Richardd Courtney. Om te voorkomen dat een studie over drama in het Ne-
derlandsee onderwijs doorspekt wordt met Engelstalig jargon geef ik mijn 
vertalingg van Courtney's definitie.48 

DramaDrama is dat proces in de mens dat verbeelding omzet in handeling. In-
ternn gebaseerd op inleving en vereenzelviging, leidt het extern tot rolgedrag 
(onverhuldd en verhuld). Deze handeling krijgt betekenis binnen het kader 
vann een wisselwerking met anderen. 

Aann deze definitie van drama koppelt Courtney een definitie van theater: 
ookk hiervan een vertaling: 

TheaterTheater is de kunstvorm van het dramaproces, het dramatisch product dat 
aann vormeisen en regels voldoet, waarvan de 'speler in kostuum" het mid-
delpuntt is. Toneelkunst kan ondersteund worden door teksten, dans, zang, 
belichtingg en decor. Maar dit is niet altijd het geval. Teksten bijvoorbeeld 
ontbrekenn bij sommige vormen van Aziatisch toneel, de Italiaanse 
Commediaa dell' Arte of bij de happening, toch vallen die genres overduide-
lij kk tot het theater te rekenen. 

Sindss het begin van deze eeuw zijn er nogal wat theatermakers geweest die 
hunn opvattingen en werkwijzen schriftelijk hebben vastgelegd. De grote in-
vloedd van de stamvader van het methodisch uitwerken van theatertheorieën 
Konstantinn Stanislavskij en de eerste moderne theoreticus over de functie 
vann theater en de kunst van het toneelspelen Vsevolod Meijerhold is toe te 
schrijvenn aan het feit dat zij hun methoden en theorieën publiceerden. De 
ontwikkelingg van de audiovisuele media maken tegenwoordig het vastleggen 
vann de producties en repetitieprocessen mogelijk, toch wordt taalgebruik 

<4X)) Courtnev 1980. p. vii. 
DRAMAA The human process uherehv imaginative thought becomes action, drama is based on 
internall  empatlu and identification, and leads to external impersonation (both overt and covert). It 
iss this act of impersonation that creates meaning through interaction with the external world. 
specitlcalKK other people. 
Inn education, such spontaneous dramatic action takes the forms of: children's pla\: improvisation 
andd role play 
Til ll  ATRI: the art form of the dramatic process, theatre is the formalized and codified product of 
dramaa wherehv "the costumed player" is at the centre of the form Theatre art can be supported b\ 
pla\\ scripts, dance, song, lighting and decor Hut this is not al\\a\s the case, lor example, 
playscriptss do not exist in some forms of Asian theatre, the Italian commedia dell "arte or in "Happe-
nings."'' \ei each clearK belongs to theatre art 



KENNISGEBIED D 131 1 

voorr de theorievorming noodzakelijk geacht. "(...) mits de taal gebruikt en 
gelezenn wordt door mensen die ervaring hebben met de vakmatige processen 
vann het theater", stelt Eugenio Barba. regisseur en onderzoeker op het ge-
biedd van de antropologie van het theater.4'' 

Onderzoekk naar de essentiële kenmerken van theater nam een hoge 
vlucht.. Ook bij de officiële theaterkunst werd de voorstelling als product 
gelijkwaardigg gesteld aan de toneeltekst. Brecht zocht naar verbindingen 
tussenn het alledaagse toneel dat zich afspeelt op straat en zinvol theater" en 
Artaudd publiceerde een manifest over het theater van de wreedheid waarin 
hijj  ervoor pleitte de onderworpenheid van het theater aan de tekst te verbre-
ken.511 Becket schreef de non-verbale handelingen minutieus voor, Ionesco 
betoogdee dat het kunstwerk de weergave is van een werkelijkheid die zich 
niett laat weergeven, maar die men wel probeert weer te geven. De paradox 
iss dat die absurde werkelijkheid soms ook weergegeven wordt/2 Brook 
zoektt naar "een theater aan de basis dat een minimaal theater is en berust op 
dee menselijke relatie. Het menselijk contact is de enige, onmisbare werke-
lijkheid.. Dat is het theater waarnaar wij zoeken: het theater dat teruggaat 
naarr de bronnen."̂ 

Ditt zoeken naar de essentie van theater werd geïnspireerd door de groei 
vann de nieuwe media. Werd film nog als een nieuwe kunstvorm beschouwd, 
televisiee deed haar intrede niet als een artistiek maar technisch medium dat 
mensenn thuis kon bedienen naar gelang hun behoefte aan informatie, kunst 
en/off  vermaak. Bezinning op de noodzaak voor theater was nodig. Immers 
alss televisie voldoet als doorgeefluik voor drama, dan zijn er studio's nodig 
inn plaats van toneelzalen, stelde Jerzy Grotowski (1933-1999). een Pools 
regisseurr die van alle onderzoekers tot de meest vergaande conclusie kwam. 
Inn 1959 werd hij. 26 jaar oud, directeur van een piepklein theater Teatr 13 
Rz^dóww - het theater van de dertien rijen - in Opole. Hij kreeg de mogelijk-
heidd van dit theater een laboratorium te maken, waar hij geïnspireerd door 
Oostersee filosofie, ervaringen opgedaan tijdens zijn reizen door Centraal 
Aziëë en China, maar ook door Artaud. op zoek ging naar wat hij later het 
'armee theater*  noemde. 

Inn tegenstelling tot wat gewoonlijk over theater werd gesteld, achtte Gro-

(49)) Barba 1997. p. 25 

(50)) Brecht. B.. "Ueber alltagliches theater", in: Schriften zum Theater. Suhrkamp Verlag. Frankfort. 
1957 7 

(51)) Artaud. V. "Le theatre de la eruaute" In: l.e theatre et son double, Lditions Gallimard. Collection 
Metamorfosess IV. Parijs 1938. 

(52)) Lsslin. M. "The significance of the absurd", in Theatre of the absurd. Curtis Brown Ltd. London. 
1961 1 

(5311 Schra 1995. p. 87 
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towskii  toneel niet een samensmelting van disciplines."4 Een toneelvoorstel-
lingg houdt in: 
a.. een levendig, rechtstreeks contact tussen toeschouwer en acteur: 
b.. een gemeenschappelijke handeling: acteurs en toeschouwers werken als 

eenn collectief aan deze handeling, reageren er op en nemen er aan deel: 
c.. het ontbreken van een duurzaam bestaan (in druk. op band of ander mate-

riaal),, dit ontbreken wordt vervangen door het contact tussen toeschou-
werr en acteur."" 

Essentieell  voor theater is dat het arm kan zijn. slechts de acteur en de toe-
schouwerr kunnen nooit ontbreken. Film en televisie kunnen niet zonder 
technischee hulpmiddelen, theater wel. Die reductie leidt tot niet meer en niet 
minderr dan de confrontatie van acteur en publiek. 

Dee rol van de acteur wordt door Grotowski als "heilig" gekarakteriseerd. 
Dee acteur dient publiekelijk de uitdaging aan te gaan zijn alledaagse masker 
aff  te werpen, zijn lichaam te bevrijden van elk verzet tegen psychische im-
pulsen.. Op deze manier "verkoopt de acteur zijn lichaam niet. maar hij of-
fertt het. De acteur die zijn lichaam voor geld vertoont zoals het is. of om het 
publiekk te behagen, brengt de toneelspeelkunst op de rand van prostitutie." 

Eenn voorstelling dient een ceremonie te zijn waar acteur en toeschouwer 
aann deelnemen. 

Grotowskii  zag theater als een activiteit voor een elite. De toeschou-
wer/deelnemerr moest goed voorbereid zijn partij dragen om de ceremonie 
zinvoll  te maken. 

Vanaff  1963 werd Grotowski bekend in West-Europa en de Verenigde 
Staten.. Peter Brook liet hem trainingen geven aan zijn gezelschap, in Neder-
landd oriënteerde onder meer het Werkteater zich op zijn werkwijze. Na 1975 
verrichtee Grotowski posttheatraal onderzoek, dat hij later paratheatraal 
noemde.. Hij verlaat de kunst en richt zich louter op ceremonie en rituelen. 

7.44 Kernpunten van theater  met het oog op Drama 

Naa enige omzwervingen betreffende terminologie en de begrippen werkvor-
menn en spel ontkwam ik niet aan de keuze voor theater als bron voor het 
schoolvakk Drama. Enige uitwerking van het begrip theater is hier op zijn 
plaats.. Ik beperk mij tot vier kernpunten die relevant zijn voor het vervolg 
vann mijn betoog. 

Noemtt Courtney handelen, rolgedrag en wisselwerking als kenmerkend 
voorr drama en theater. 

(54)) Grotowsk 1%8. p. 15 

(55)) Grotowski 1%2. \ertalmg II l'oppeiis 
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Grotowski'ss definitie van het arme theater bevat vijf elementen: de ac-
teur,, het publiek, een levendig contact, een gemeenschappelijke handeling 
enn het ontbreken van duurzaamheid. 

Mogenn deze kenmerken essentieel zijn voor Grotowski. er is theater mo-
gelijkk dat niet al deze kenmerken vertoont. Met name de gemeenschappe-
lijk ee handeling is weliswaar essentieel voor Grotowski - ik noemde al dat 
hijj  zich nu voornamelijk op de gemeenschappelijke handeling richt - maar 
err zijn veel vormen van theater waarbij geen sprake is van een gemeen-
schappelijkee handeling. Tijdens de voorstellingen die Grotowski's theater 
tijdenss het Holland Festival in 1964 verzorgde, kon er zelfs geen sprake zijn 
vann een gemeenschappelijke handeling aangezien de toeschouwers de Pool-
see taal niet meester waren. Een boventiteling in de zaal was toen nog niet 
mogelijk. . 

Grotowski'ss definitie van theater beperkt zich tot de voorstelling en sluit 
daarmeee film- en televisiedrama uit. Theater enerzijds en film- en televisie-
dramaa anderzijds onderscheiden zich van elkaar op slechts één punt: het 
rechtstreeks,, levende, contact tussen acteur en publiek. Ik noem ze: pu-
bliekstheater.. respectievelijk producttheater. Publiekstheater is theater dat 
plaatsvindtt in aanwezigheid van publiek en dat niet duurzaam is. productthe-
aterr is theater dat als vastgelegd product aan een publiek wordt vertoond. 

7.4.11 Rolgedrag 

'Rol'' heeft in de Nederlandse vakliteratuur enige synoniemen. Van den 
Bergh500 spreekt van rok rolfiguur en personages, zonder een scherp onder-
scheidd te maken. Schoenmakers' schrijft eerst over rollen en later over 
personages.. Verhagen?8 betitelt een hoofdstuk als "Dramatis Personae', maar 
heeftt het vervolgens over personages. Moormans5'. Van Dam6" en Maes en 
dee Hert61 gebruiken alleen de term rol. 

Rombouts022 bespreekt in het tijdschrift Scholen in Toneel de begrippen 
personage,, karakter, rol en figuur. Hij probeert verschillen aan te tonen tus-

(56)) Vanden Bergh 1988. 

(57)) Schoenmakers 1989. 

(58)) Verhagen 1963. 

(59)) Moormans. "Drama" In Bij wijze van spelen, l.ex Wils (red) Alphen aan de Rijn. 1973 

(60)) Van Dam 1981 

(61)) Stan Maes en Walter de Hen. "Dramatische werkvormen: een theoretisch raam" In: YV. Verlaeckt 
(red.)) (her dramatische vervormen. Aeco 1987 

(62)) A Rombouts. e II: Personage en handeling". In Scholen in toneel. 
RR l .Groninaen. auaustus 1986 
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senn deze vier termen en kiest voor het gebruik van de term personage. Hij 
weett dat de term personage van Franse, de term karakter van Engelse en de 
termm figuur van Duitse oorsprong is. 

Opmerkelijkk is dat Rombouts de term "persoon' geheel buiten beschou-
wingg laat. Deze term wordt door veel toneelschrijvers gebruikt om aan te 
gevenn wie er in het stuk voorkomen. De term is aan het Latijn ontleend. Bij 
ouderee toneelteksten en voorstellingen komt dan ook de term: dramatis per-
sonaee voor. de personen die in het toneelstuk voorkomen. 

Dee betekenis van de term "rol*  bij toneel is afgeleid van het Latijnse rotu-
laa - rol - de rol waarop de tekst stond geschreven die de acteur had te spe-
len.. Deze term heeft in de loop der tijden meer inhoud gekregen. Van louter 
aangevenn van het materiaal, kreeg het de betekenis van het door de speler te 
vertonenn gedrag dat op dat materiaal werd aangegeven. En vervolgens geeft 
dee term ook het gedrag aan van mensen in diverse functies. 

Omdatt beide termen dezelfde betekenis dekken, kan ik vrij kiezen. Voor 
dezee studie zal ik verder de term "rol" gebruiken. 

Bijj  hun pogingen de term 'rol*  te definiëren, gaat een aantal dramatheo-
reticii  uit van de sociologische en /of psychologische betekenissen die aan de 
termm werden verbonden, vervolgens proberen zij van daaruit de betekenis 
vann 'rol*  bij drama te bepalen (Maes en De Hert63 en Van Dam'14). 

Mijj  lijk t het nuttig om eerst de kenmerken te bepalen die specifiek zijn 
voorr de rol in dramatische situaties, en vervolgens te bezien in hoeverre er 
overeenkomstenn of verschillen zijn tussen die rollen bij drama en andere 
situaties. . 

Vann den Bergh6' acht het spelen van rollen kenmerkend voor mensen. 
""Dierenn kunnen immers geen "rol*  spelen.*" Hij spitst dit toe op volwassen 
mensen.. "Ook drama's met een kinderrol van enige omvang zijn om goed-
deelss dezelfde reden op de vingers van één hand te tellen.*' Kenmerkend 
voorr rollen ('personages*  noemt hij ze hier) is dat ze '"slechts middelen zijn 
binnenn de handeling om de plot zich te doen ontwikkelen. Ze zijn geen ka-
rakterr waarvan de psychologische trekken te inventariseren en/ofte schema-
tiserenn vallen: zij vervullen functies die in een bepaald handelingsverloop, 
eenn bepaalde betekenisopbouw of een bepaalde spanningsverhouding bie-
den.**'1" " 

Moormanss is dezelfde mening toegedaan. "De rol. als centraal gegeven 
vann het dramatisch spel. is op zichzelf nog niets, want deze speelt zich altijd 

(63)) Macs. Stan & De Hen. Waller. "Dramatische \\erk\ormen. een theoretisch raam", in: Verlaeckt. \\ 
(red.).. Over dramatische werkvormen. Aceo. Lemen. 1487. p. 25, 

(64)) Van Dam 1981 p. 18 e \ 

(65)) Van den Bergh 1974. p. 33 

(66)) Van den Bergh 1979. p. 110-111. 
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aff  binnen een situatie, in relatie tot anderen die ook meespelen in de hande-
ling,, het verhaal."" 

Bewustt afstand kunnen nemen van de eigen realiteit is door wetenschap-
perss als Piaget aan leeftijd gebonden. De Russische onderwijskundige 
EE Ij kon in"8 acht het gebruik van rollenspel in leersituaties pas mogelijk vanaf 
hett twaalfde levensjaar. Ook Courtney09 geeft in zijn dramacurriculum pas 
vanaff  het twaalfde jaar ruimte aan rollenspel. 

Opp grond van het bovenstaande acht ik de volgende kenmerken hanteer-
baarr voor rollen: 
1.. rollen zijn een vorm van overwegend volwassen menselijk gedrag; 
2.. rollen krijgen slechts betekenis binnen de dramatische situatie; 
3.. in relatie tot het handelingsverloop en 
4.. de andere rollen. 

7.4.22 Speler  en rol 

Dee relatie tussen de speler en de rol verdient nadere aandacht. Immers, de 
roll  kan slechts door een mens worden gespeeld, eerst daardoor ontstaat er 
eenn spanning. Die relatie betekent altijd dat het spelen van een rol ook van 
betekeniss is voor de speler zelf. Daardoor is toneelspelen in essentie altijd 
persoonsvormend.. ook als het onderscheid tussen spel en werkelijkheid niet 
expliciett wordt gemaakt. 

Inn zijn boek Psychodrama reikt Howard Blatner een helder onderscheid 
aann met betrekking tot de diverse relaties tussen speler en rol. Hij doet dit 
aann de hand van drie werkvormen. 
1.. Bij psychodrama zijn persoon en rol één. Het gaat bij psychodrama om 

dee uitbeelding van het conflict van één persoon die zijn probleem vol-
genss de methode van psychodrama probeert op te lossen.70 

2.. Sociodrama1  ̂ behandelt groepsthema's. Bij sociodrama gaat het om de 
socialee rol die gespeeld wordt in het sociodrama. en niet om de persoon-
lijk ee situatie van de speler. Het gaat om aspecten die belangrijk zijn voor 
eenn bepaalde sociale groep, niet om de persoonsgebonden gevoelens van 
eenn bepaalde speler. 

(67)) Moormans 1973. p. 118. 

(68ii  Behandeld in het artikel van Van Parreren "ITkonins roltheorie van het spel: een kritische analvse" 
inn Pedagogische Studieen. mei 1982. p.205-221.. 

(69]]  Courtney 1980. p. 44.45 en 56 t/m 60 

(70)) Blatner 1975. p. 18 

(71)) Blatner 1975. p. 19 
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3.. Doel van rollenspef2 is het uitwerken van alternatieve, meer effectieve 
benaderingenn \an algemene problemen. 

Bijj  psychodrama is er geen sprake van spel. Bij sociodrama speelt de speler 
inn ieder geval niet zichzelf. Ook is de mogelijkheid aanwezig om een doen 
c//.sï;/-situatiee te creëren. Is de docent/trainer niet in staat de spelsituatie te 
creëren,, dan zal het de speler ook moeilijk vallen om een rol te spelen. Het 
rollenspell  vereist zelfs een doen <//w/-situatie. anders wordt het psychodra-
ma. . 

Sociodramaa kan worden toegepast ter verheldering van enige maatschap-
pelijkee situatie door die uit te spelen. Rollenspel kan bij trainingen worden 
gebruiktt teneinde te experimenteren met andere gedragsvormen om een pro-
bleemsituatiee te lij f te gaan. 

Hett onderscheid tussen sociale rollen en toneelrollen wordt bepaald door 
dee context. In het alledaagse drama is er sprake van sociale rollen, in de 
kunstt is er sprake van toneelrollen. Voor het vervullen van de sociale rol 
wordenn de alledaagse technieken gebruikt, voor de toneelrol dient een pas-
sendee keuze te worden gemaakt uit het brede arsenaal aan technieken. 

7.4.33 Wisselwerking tussen deelnemers 

Dee neiging van toeschouwers om speler en rol te vereenzelvigen is groot, 
vergelijkk de indertijd bekende Krimi Derrick. Zelfs bij toneelkunst maken 
toeschouwerss niet vanzelfsprekend onderscheid tussen de rol en de acteur 
diee de rol speelt. Deze kennis moet worden aangebracht om de toeschouwer 
dee regels van het spel te leren begrijpen. Omdat Drama in het onderwijs niet 
altijdd wordt onderwezen, zoeken de kunstenaars naar middelen om het on-
derwijss zelf ter hand te nemen. 

Zoo laat Ariane Mnouchkine, leider van het Theatre du Soleil in Parijs, 
haarr acteurs zich kleden en schminken in ruimtes waar het publiek 
doorheenn loopt. De toeschouwer maakt de metamorfose mee van 
burgerr naar acteur die een rol speelt. Je ziet de acteurs ontspan-
ningsoefeningenn doen en zich opwarmen. 

Maarr er zijn ook kunstenaars die opzettelijk gebruik maken van de mogelijk-
heidd tot verwarring van de toeschouwer. 

Bijj de musical Hair speelde een acteur de rol van een vrouw in het 
publiekk die zich ontzettend boos maakt over wat er op het toneel ge-
beurt. . 

(72ll  Blatner 1975. p. 19 
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Bijj de cabaretvoorstelling Met Blijdschap geven wij Kennis speelde 
Adèlee Bloemendaal de rol van een vrouw in het publiek die onderwer-
penn riep naar Frans Halsema die daar coupletjes op 'improviseerde' 
aa la Willy Alfredo. Op een life-opname van dit cabaret is te horen dat 
Halsemaa iemand uit het publiek tot de orde roept die ook onderwer-
penn aandraagt. 

Uiteraardd kunnen deze technieken slechts zolang worden toegepast tot het 
publiekk ze herkent, daarna verliezen ze hun effect. 

Dee wetenschap dat het publiek niet altijd het onderscheid tussen speler en 
roll  maakt, heeft tot gevolg dat menig onervaren speler zich zorgen maakt 
overr de koppeling die het publiek kan aanbrengen tussen rol en speler. Met 
namee het spelen van een onaangename rol kan moeilijkheden opleveren. 

Shakespearee geeft in zijn Midzomernachtdroom een komisch beeld 
vann amateurtoneelspelers die bang zijn dat de machthebber niet zal 
begrijpenn dat zij slechts toneelspelen en hun daarom wellicht zal 
straffenn voor wat zij in hun toneelrol doen. 

Hett onderscheid tussen de diverse sociale rollen en de privé-persoon is ook 
niett vanzelfsprekend. Wanneer ik in brugklassen lesgaf, werd ik niet zelden 
aangesprokenn met Meester! of Mamma! 

Artiestenn worden door een breed publiek geacht ook in hun privé-leven 
opp te treden. Pogingen om dit privé-leven af te schermen van het publieke 
optredenn worden dan ook niet altijd begrepen. 

Deelnemerss aan theater kunnen meer of minder expressief actief zijn. Bij 
theatervoorstellingenn worden de deelnemers gesplitst in acteurs, die zeer 
expressieff  moeten acteren, en publiek dat beperkt expressief mag ageren. Bij 
hett Forumtheater van Augusto Boal worden de deelnemers 'actors*  en 
'spectactors'' genoemd. De speet-actoren worden geacht het spel stop te 
zettenn en door zelf op een andere manier te spelen de loop van het stuk te 
veranderen. . 

Essentieell  is echter altijd de wisselwerking tussen de deelnemers. Een 
medespelerr die niet reageert, maakt het spel kapot, en een publiek dat niet 
reageertt bezorgt de toneelspelers een nachtmerrie. 

7.4.44 Handelen in de tij d 

Kindd 1. Dan was ik de moeder en dan was jij de vader. 
Kindd 2. Nee, ik wil de vader niet zijn, want die was altijd weg. Ik wil de juf 

zijnn en dan kwam jouw kind bij mij in de klas. 
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Kindd 1. Ja, en dan kwam ik mijn kind naar school brengen. 

Kindd 1. Dag juffrouw, ik kom Pietertje brengen. 
Kindd 2. Dag mevrouw, bent u de moeder van Pietertje? 

Dialogenn als deze zijn regelmatig te beluisteren door volwassenen die voor 
kinderenn zorgen. Door het gebruik van de onvoltooid verleden tijd geven de 
sprekerss aan dat het om theater gaat. 

Tijdenss het vooroverleg is de situatie nog irreëel; kinderen gebruiken de 
verledenn tijd om dat aan te geven. Zodra de beslissing echter is genomen wat 
err gespeeld gaat worden, zal de tegenwoordige tijd worden gebruikt bij het 
spelenn van vadertje en moedertje, schooltje of winkeltje. Zodra het theater 
begint,, wordt de handeling naar het hier en nu verplaatst. 

Ditt handelen in de tegenwoordige tijd staat los van de fictieve tijd waarin 
dee dramatische situatie geplaatst kan worden: verleden, heden of toekomst. 
Dee speler moet in de gelegenheid worden gesteld om uit de reële in de dra-
matischee tijd te stappen. Krijgt hij daarvoor niet de gelegenheid, dan is de 
kanss groot dat hij spel en werkelijkheid gaat verwarren. 

Ditt geldt ook voor het publiek. Binnen het kader van een spel is het pu-
bliekk volledig in staat een fictief heden te accepteren. Beroemd en berucht is 
echterr de fout die werd gemaakt met het radiohoorspel van Orson Welles 
WorldsWorlds at War. Voor de luisteraars werd niet aangegeven dat het om drama 
ging.. en dus werd het gebruik van de tegenwoordige tijd door de luisteraars 
alss "het gebeurt hier en nu" verstaan, hetgeen aanleiding gaf tot grote ver-
warringg en zelfs paniek. 

8.. Samenvatting 

Langee tijd was er geen duidelijkheid over de basis, het kennisgebied van 
Drama.. De premisse van docenten dat Drama geen vak was of moest zijn. 
bevorderdee daarbij de helderheid niet. De opvatting dat het een manier van 
lerenn is, plaatste Drama in het gebied van de algemene onderwijskunde, 
waarr het inwisselbaar werd voor andere manieren van leren. Ten gevolge 
vann deze onduidelijkheid werd er voor Drama geen vaktaal ontwikkeld, en 
overr de naamgeving bestaat nog steeds verschil van mening. De organisato-
rischee functies die Drama als schoolvak achter de streep, methode, buiten-
lessigg vak of buitenlessige methode, of zelfs buitenschools vak. vervulde, 
mett als gevolg daarvan een amalgaam van subgroepen en zelfs puur indivi-
duelee opvattingen, hield de onduidelijkheid in stand. 

Dee doelstellingen die voor Drama werden geformuleerd, waren niet aan al-
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gemenee pedagogische doelstellingen gerelateerd, zoals kenmerkend is voor 
eenn schoolvak, zij waren identiek aan die doelstellingen. Leerinhouden wer-
denn weliswaar geselecteerd aan de hand van algemene doelstellingen, maar 
leerplanmatigee ordening was moeilijk. Van Dam en Heathcote hebben voor 
dramaa als wijze van leren dan ook geen leerplan, maar leermodellen ontwor-
pen.. Ze zijn verschillend. Het model van Van Dam is lineair, dat van 
Heathcotee is concentrisch, een verschil dat niet op een vakinhoudelijk, maar 
opp een onderwijskundig verschil in visie duidt. 

Hett laten samenvallen van dramadoelen met algemene pedagogische doe-
lenn leidt niet tot een herkenbaar schoolvak. De aard van Drama maakt het 
relaterenn van vakinhoudelijke doelen met algemene pedagogische doelen 
eenvoudig. . 

Analysee van de kenmerken van spel zoals gedefinieerd door Huizinga 
wijstt uit dat er slechts één bepalend is voor het onderscheid spel of non-
spel:: spel is "een vrije handeling die als niet gemeend en buiten het gewone 
levenn staande bewust wordt verricht". 

Dee vereenzelviging van Drama met spel is een beperking van het kennis-
gebiedd en leidt tot verwarring met andere kennisgebieden waar spel ook een 
elementt van vormt of kan vormen. Wel is spel een element dat aan theater 
kann worden toegevoegd. 

Hett kennisgebied voor het schoolvak Drama kan slechts worden afgeleid 
vann theater- of toneelkunst en is gebaseerd op de georganiseerde vakkennis 
zowell  uit het kunstgebied, zoals dat in Nederland aan hogescholen voor de 
kunstenn wordt onderwezen, als uit het gebied van theaterwetenschap, zoals 
datt in Nederland aan universiteiten wordt onderwezen. 

Hiermeee onderscheidt Drama zich van traditionele schoolvakken die 
slechtss een relatie hebben met een verwante wetenschap. 

Vanuitt theater blijkt het mogelijk aan de bekende ordeningsmodellen in 
punten,, tabellen en schema's een nieuw, bruikbaar ordeningsmodel toe te 
voegen,, een kenmerk van vaktaal. 




