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HoofdstukHoofdstuk 4 

Schoolvak k 

1.. Inleiding 

Inn hoofdstuk 3 moge het eerste kenmerk van een schoolvak, kennisgebied, 
voorr Drama zijn vastgesteld, de problemen die de invoering van het vak be-
lemmerden,, wijzen ook op onzekerheid of het benoemde kennis- of kunde-
gebiedd wel tot regulier onderwijs moet leiden. Nijhof wijst er op dat er vele 
kennisgebiedenn zijn die niet tot schoolvakken leiden: psychologie en socio-
logie,, bijvoorbeeld. Vakkenkeuze, stelt Nijhof, is een keuze van een bepaal-
dee dominante elite en een keuze voor specifieke kennissoorten en -domei-
nen.'' De keuze voor het schoolvak Drama is terug te voeren op twee facto-
ren:: veranderingen in de maatschappij en een andere visie op theater. 

2.. Maatschappelijke acceptatie van theater 

Aangezienn in hoofdstuk 3 werd gekozen voor theater als vakgebied voor het 
schoolvakk Drama, dient de vraag naar de maatschappelijke acceptatie van 
theaterr beantwoord. 

2.11 Schijn bedriegt 

Vrijwell  alle historici verwijzen naar Plato voor de afwijzing van theater. In 
Nederlandd baseerden Calvinisten zich voor hun afwijzing van theater op een 
interpretatiee van de geschriften van Calvijn over dit onderwerp.2 Oprecht-
heidd en persoonlijke integriteit achtte hij grote deugden. Hypocrisie wees hij 
aff  op grond van het toneelmatige gebruik van de term: hypocriet was. vol-

(1)) Nijhof 1995. p. 191. 

(2)) Bouwsma Oxford. 1988. p. 1 
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genss Calvijn. de term voor de toneelspeler die bedachte rollen uitbeeldde. 
Eenn hypocriet is dus iemand die speelt iets te zijn wat hij niet is. het tegen-
gesteldee van oprecht . Calvijn gebruikte toneeltermen als model voor de 
beschrijvingg van het maatschappelijk leven: zo sprak hij van het spelen van 
rollen,, en als de rol maar was opgelegd door de Heer was het in orde. Wie 
echterr andere rollen probeerde te spelen dan die ene passende, was huichel-
achtigg bezig: de term hypocriet werd voor toneelspelers gereserveerd. Als 
tegengiff  voor het huichelachtig spelen van rollen op het toneel zag Calvijn 
hett zelfonderzoek. Een huichelaar is niet zozeer iemand die voorwendt 
iemandd of iets te zijn die of wat hij niet is. maar iemand die naar zijn naaste 
kijk tt en niet naar zichzelf.' In de 20c eeuw zullen overigens toneelvernieu-
werss deze calvinistische termen gebruiken om hun onderzoek naar het we-
zenn van toneel te duiden. (Zie daarover paragraaf 7.3 van hoofdstuk drie) 

Opmerkelijkk is dat Calvijn bij het veroordelen van het spelen van rollen 
onderscheidd maakt tussen het spelen van een maatschappelijke rol en een 
toneelrol.. Je ware ik verbergen om aan verwachtingen van anderen te vol-
doenn of ze te misleiden, acht hij minder verwerpelijk dan wat er bij toneel-
spell  gebeurt. Toneelspel impliceert het vervangen van je ware ik door een 
gekunsteldd zelf.4 

Uitt deze visie van Calvijn op het spelen van een rol als een hypocriete of 
huichelachtigee activiteit is een algemeen afwijzende houding ten opzichte 
vann theater en daarmee van het schoolvak drama bij protestants-christelijken 
voortgekomen.. Eerst in het laatste kwart van de vorige eeuw werd gepoogd 
daarr wat genuanceerder standpunten over in te nemen. 

2.22 Tot leeringe ende vermaeck 

Rooms-katholiekenn en jezuïeten kenden aan theater een opvoedende waarde 
toe.. welke door Thomas van Aquino (1227-1274) werd geformuleerd. Hij 
zagg in theater een educatief middel om mensen te onderwijzen in zaken van 
gelooff  en moraal. Daarnaast werd theater als recreatieve activiteit gewaar-
deerd.. Nam deze activiteit echter te nadrukkelijk anti-kerkelijke vormen aan. 
dann greep de kerkelijke autoriteit in en vaardigde zij een verbod uit. waaraan 
overigenss niet altijd gehoor werd gegeven/ 

Tott ver in de 20e eeuw vonden deze twee tegengestelde opvattingen, de 
protestants-christelijkee en de Rooms-katholieke. over theater hun weerklank 

(3)) Houwsma 1988 p. 179. 

(4)) Bouwsma 198X p. 178. 

(5)) De Vroomen 1994. p. 179. 180. 181 
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inn de Nederlandse samenleving, zodat niet werd voldaan aan de maatschap-
pelijkee acceptatie als voorwaarde voor de invoering van een schoolvak Dra-
ma. . 

2.33 Alledaags theater 

Theaterr is tegenwoordig voor praktisch iedereen een alledaagse ervaring, dit 
inn tegenstelling tot vroeger toen voor een voorstelling bewust de schouw-
burgg of de kermis bezocht moest worden. De televisie als alledaags medium 
maaktt ook theater alledaags. 

Volgenss Raymond Williams, hoogleraar literatuur en televisiecriticus. 
levenn wij in een "gedramatiseerde maatschappijM\ Vandaag de dag zitten we 
inn onze besloten kamers te wachten op de ingelijste televisiebeelden die ons 
boodschappenn van buiten brengen, van een wereld die onbegrijpelijk is voor 
ons.. maar die ons leven kan beïnvloeden, stelt Williams. Televisie probeert 
doorr die wereld te dramatiseren haar te verduidelijken. 

Dee serie Crisis die de VARA in het seizoen 1996/97 uitzond, was zo"n 
pogingg te verduidelijken hoe beslissingen op hoog niveau worden genomen. 

EenEen aantal bekende Nederlanders op bestuurlijke en politieke posten 
wordtt in een bestuurlijke rol gezet: burgemeester van een middel-
grotee plaats, korpschef van politie, voorlichter, wethouder. De groep 
wordtt geconfronteerd met een crisissituatie: het asielcentrum bij de 
stadd is het doel van een demonstratie van racisten die gewapend 
zijn. . 
Opgeslotenn in hun kamer moeten de spelers oplossingen bedenken, 
terwijll ze steeds nieuwe gegevens krijgen te verwerken. 

Hett gebruik van drama als verduidelijkend medium is nodig, stelt Williams, 
"omdatt we in een maatschappij leven die tegelijkertijd meer mobiel en meer 
complexx is en daarom relatief minder kenbaar dan de meeste maatschap-
pijenn in het verleden en tegelijkertijd meer druk uitoefenend, indringender 
enn zelfs bepalend. (...) Enerzijds worden via statistieken pogingen gedaan 
omm het ondoorgrondelijke en onbegrijpelijke te analyseren, anderzijds wordt 
dramatiserenn gebruikt." Dit dramatiseren is een experimentele wijze van 
onderzoek,, stelt Williams. 

Voorr de Nederlandse politiek heeft Willem Witteveen. hoogleraar rechts-
wetenschapp in Tilburg, in zijn boek Het Theater van de Politiek de rol van 
dee televisie als dramatiserend medium in de politieke besluitvorming be-

(6)(6) Williams 1989. p... 
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schrevenn aan de hand van de ondergang van het kabinet Lubbers II. Hierbij 
analyseerdee hij niet alleen het scenario, maar ook de enscenering van de be-
richtgeving. . 

Dezee dramatisering van de maatschappij via de televisie was ook door 
principiëlee tegenstanders van theater niet tegen te houden. Ook deze groepe-
ringenn maken inmiddels volop gebruik van theater. De Evangelische Om-
roepp biedt niet alleen gedramatiseerde bijbelverhalen, ook vraaggesprekken 
wordenn er geënsceneerd. Voor de landelijke verkiezingen van 1998 is zelfs 
eenn samenwerking met de TROS van de grond gekomen om politieke voor-
lichtingg te verzorgen in een combinatie van 'infotainment, human interest en 
ernst**  . 

Opp al deze optredens bereiden mensen zich voor. Politici, ambtenaren en 
bedrijvenn passen theater als educatief middel toe. De maatschappelijke ac-
ceptatiee van theater is een feit en levert geen bezwaar meer op voor Drama 
alss schoolvak. 

3.. Een politieke keuze 

Maatschappelijkee acceptatie alleen is echter niet voldoende om de invoering 
vann een schoolvak te rechtvaardigen. De keuze is in feite een politieke. Zo 
gebeurtt het ook in Nederland: de Tweede Kamer beslist hoe het onderwijs 
inn ons land wordt ingericht. Voorafgaand echter aan de besluitvorming wor-
denn de meningen van diverse maatschappelijke groeperingen gepolst. Zo 
zijnn bijvoorbeeld bij de instellingen die over de eerdere nota Profiel van de 
Tweedee Fase een advies hebben uitgebracht naast diverse onderwijsorgani-
satiess ook instituties aan te treffen als de Sociaal Economische Raad. het 
Centraall  bestuur Arbeidsvoorziening. De Raad van Centrale Ondernemers-
organisatiess en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. 

Omm tot de keuze van schoolvakken te komen, worden criteria aangelegd. 
Eenn recente formulering gaf de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleidd (WRR) in het rapport Basisvorming in het Onderwijs. Daarin 
wordenn vier criteria genoemd: 
1.. voorbereiding op maatschappelijk functioneren: 
2.. voorbereiding op verdere (beroeps)opleiding: 
3.. specifieke schooltaak: 
4.. cultuuroverdracht. 

Voldoett Drama aan dergelijke criteria? Het stuk Drama in hel voortgezet 
onderwijsonderwijs van de projectgroep Drama van de SLO geeft een positief ant-

(7)) Mcdedclinsz persdienst 1:(). 
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1.. Voor de voorbereiding op het maatschappelijk functioneren biedt Drama 
hett ontwikkelen van uitdrukkings- en communicatievaardigheden, alsme-
dee sociaalcommunicatieve basisvaardigheden. 

2.. Voor opleidingen waar Drama als werkvorm een belangrijke rol vervult 
(onderwijs,, sociale dienstverlening, gezondheidszorg) en voor theater-
opleidingenn biedt Drama als schoolvak een goede voorbereiding. Voor 
vrijwell  elke beroepssituatie is het onder 1. genoemde een goede voorbe-
reiding. . 

3.. (...) 
4.. De toneelkunst is één van de aspecten van het culturele erfgoed waar de 

leerlingenn via Drama mee in aanraking komen. 
Dee werkgroep heeft geen poging is gedaan duidelijk te maken dat slechts de 
schooll  mogelijkheid biedt iets op te steken van Drama. In paragraaf 3.3 
wordtt nader ingegaan op het derde criterium dat de WRR heeft geformu-
leerd. . 

Terr verduidelijking geef ik uitwerkingen van de vier criteria voor Drama 

3.11 Maatschappelijk functioneren 

TheaterTheater is door de eeuwen heen als metafoor gebruikt om de maatschappij te 
duiden.. Calvijn, nota bene, schrijft: "De mensen zijn de toeschouwers in 
Godss theater van de wereld". "Koningen worden bij wijze van spreken op 
eenn toneel geplaatst en aller ogen zijn op hen gericht*".' 

Voorr de Nederlandse politiek is de metafoor Politiek als Theater uitge-
werktt om helder te krijgen wat de ethische normen zijn voor politiek ge-
drag.10 0 

Vanaff  de jaren vijfti g wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een thea-
traall  model om de maatschappij en onderdelen daarvan te analyseren, en ze 
daardoorr inzichtelijk te maken voor het individu dat in die maatschappij zijn 
wegg moet vinden. 

Inn zijn boek The Presentation of Self in Everyday Lifeu levert Erving 
Goffmann daartoe een aanzet. Hij stelt dat er bij sociaal optreden net als bij 
theatraall  optreden sprake is van publiek. Voor een technische benadering, 
zoalss hij dat noemt, van dit optreden onderscheidt hij de volgende elemen-

ts)) Drama in het vo. eindtermen voor drama in de basisvorming. Sl.O 1988. Ik geef slechts de 
kernv\oordenn weer. 

(9)) üeciteerd in: Bouusma. Johannes Cahijn. Blans 1991 

(10)) Vriezenkoop. Herbene. Politiek als theater, scriptie RL'L. FSW. 1884'7'.' 

(11)) Goffman. Erving. ThePresentation of Self in F.verydav Life. Pensuin Books. USA. 1959 
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ten.. (1.) Een team uitvoerenden (2.) treedt op voor (3.) een publiek op (4.) 
eenn bepaalde plaats. Deze plaats is vaak te verdelen in (4.a) een achterruimte 
waarr de uitvoerenden hun optreden voorbereiden en (4.b) een voorruimte 
waarr de uitvoering plaatsvindt. Bij dit optreden wordt gebruik gemaakt van 
(5.)) enscenering. (6.) speltechniek en de (7.) facade, de materiële omgeving 
enn hulpstukken. 

(1.)) Vier medewerkers van een bedrijf overleggen met elkaar (4.a) in 
hunn werkkamer over een voorstel betreffende het functioneren van 
dee afdeling. Tijdens het maandelijks overleg dat in de (4.b) vergader-
zaall plaatsvindt, (2.) leggen (1.) zij dit voorstel voor aan (3.) de afde-
ling.. (5.) Het team gaat bewust niet naast elkaar zitten om de reacties 
tee kunnen peilen. (7.) De vergadertafel vormt een carré, zodat ze met 
zijnn vieren de hele groep kunnen overzien. (6.) Zwaan zal het voor-
stell toelichten, en Boenders zal de informatieve vragen beantwoor-
den.. Ze hopen dat Knoers de vergadering strak zal leiden, want (1. 
enn 3.) de afdelingsmedewerkers hebben de neiging vergaderingen 
niett serieus te vinden. 

Dee uitvoerenden zijn volgens Goffman in een rolsituatie als ze optreden. 
Dezee rollen kunnen oprecht of cynisch worden uitgevoerd. Oprecht wordt 
eenn rol uitgevoerd wanneer de uitvoerder overtuigd is van de realiteit van de 
rol.. cynisch indien er geen geloof is in de realiteit van de rol; de uitvoerder 
kann uiteraard zeer wel doen alsof hij oprecht is. Tijdens de vergadering is er 
sprakee van publiek (de afdelings mede werkers) dat ook medespeler is. De 
interactiee die tussen de deelnemers plaatsvindt, noemt Goffman het drama-
tischh perspectief. 

Dezee analyse maakte training in maatschappelijk functioneren mogelijk. 
Rollenspelenn en simulatiespelen worden gebruikt om inzicht te krijgen in 
hett gedrag van individuen en/of groepen in bepaalde rollen of situaties met 
dee bedoeling het functioneren te verbeteren ofte beoordelen. Het eerder ge-
noemdee Forumtheater van Boal biedt zo'n model om na te denken over de 
maatschappelijkee situatie en om diverse soorten gedrag uit te proberen. 

3.22 (Beroeps)Opleidingen 

Dee vaardigheden die voor elke beroepssituatie nuttig zijn, zoals de werk-
groepp stelt, worden zo belangrijk geacht dat Drama in vele beroepsoplei-
dingenn wordt aangeboden, ook al is het niet altijd onder de naam Drama. 
Trainingg van docentgedrag door middel van dramatechnieken is een ver-
plichtt onderdeel van de lerarenopleidingen. Ook wordt aandacht besteed aan 
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dee meest noodzakelijke werkvormen voor het onderwijs: voorlezen en ver-
tellen.. Verpleeg- en huisartsenopleidingen kennen onderdelen als training in 
communicatieff  gedrag in diverse situaties. Hetzelfde geldt voor politieoplei-
dingen,, verkooptraining voor het bedrijfsleven, een pleidooi leren houden 
bijj  de studie Rechten: ze zijn alle gebaseerd op dramatechnieken. 

"Inn de cursus 'macht en geweld' speel ik iemand die op de snelweg 
aangehoudenn wordt omdat een achterlicht niet brandt of zoiets. Wat 
dee agenten niet weten is dat ik gezocht word voor een bankoverval 
enn een pistool bij me heb. Dus ik denk 'watch it'. Ze komen naar me 
toe,, vragen mijn papieren en gaan in hun wagen de gegevens na. 
Dann pas horen ze dat ik gezocht word en vuurgevaarlijk ben. Ik zie in 
dee achteruitkijkspiegels hun houding veranderen. De een loopt links-
om,, de ander rechtsom. Meestal wordt er dan meteen op afstand ge-
schreeuwd:: 'Uit de auto'. De agenten zijn dan echt doodsbenauwd. Ik 
hoeff dan niets te proberen, dus ik kom eruit. Maar het is gebeurd dat 
eenn agent vlak voor mijn deur ging staan en met z'n hand op zijn pis-
tooll roept 'Portier open'. Ik gooi mijn portier tegen hem aan en richt 
mijnn pistool... die man was lijkbleek weggetrokken. Een maand daar-
voorr was een agent bij een routinecontrole door de deur van de auto 
heenn doodgeschoten. Dus deze man wist dat op het moment dat ik 
mijnn pistool richtte, hij er in werkelijkheid aan was gegaan. Ik heb met 
diee man nog een tijd zitten napraten, het spel had hem een flinke klap 
gegeven."" Omdat het in spel oefenen van praktijksituaties didactische 
begeleidingg vergt, worden hiervoor geen acteurs, maar docenten 
Dramaa gevraagd.12 

Inn 1983 publiceerde The College Board, een organisatie van meer dan 2500 
universiteiten,, scholen, schoolorganisaties en onderwïjsverenigingen in de 
Verenigdee Staten, een boekje over de gewenste vooropleiding voor een uni-
versitairee studie. Zes elementaire academische vaardigheden werden be-
noemd,, waaraan diverse elementaire academische vakgebieden een bijdrage 
leveren.. Een van die elementaire vakgebieden wordt gevormd door de kun-
sten.. Per kunst wordt door The College Board benoemd welke kennis en 
vaardighedenn de leerlingen dienen te beheersen om enige universitaire stu-
diee met succes te volgen. "Actieve beoefening van de kunsten kunnen het 
voorstellingsvermogenn activeren, flexibel denken cultiveren, gedisciplineerd 
enn doelgericht werken ontwikkelen en zelfvertrouwen bevorderen. Beoorde-
lingg van kunst vormt een essentieel onderdeel van het begrip van andere cul-
turen,, nagestreefd bij universitaire studies als Geschiedenis. Vreemde Talen 

(12)) Bouwman. Paolo. "Drama in het vak van de toekomst, spelsituaties in politie-opleidingen'. in: 
Speltribunee sept./okt. 1988. p 3-7 
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enn Sociale Wetenschappen. De kunsten bieden ook een voorbereiding op 
vervolgstudies,, beroepsopleidingen en studiovverk in de kunsten."1 % 

3.33 Specifieke schooltaak 

Eenn specifieke schooltaak voor een vak impliceert dat het vak slechts op 
schooll  kan worden gegeven. De vraag of dit voor Drama het geval is. dient 
ontkennendd te worden beantwoord. Er zijn vele buitenschoolse situaties die 
dee mogelijkheid bieden onderdelen van Drama te volgen. Vele centra voor 
kunstzinnigee vorming bieden cursussen toneelspel, clownerie, grime en kij-
kenn naar theater aan. Volksuniversiteiten doen hetzelfde. Tot zijn faillisse-
mentt bood het Nederlands Centrum voor Amateurtoneel ondersteuning aan 
amateurtoneelgezelschappen,, ook werden er spelcursussen gegeven. Teleac 
heeftt aandacht besteed aan toneelspel, een enkele omroep besteedt aandacht 
aann het theaterkunstaanbod. Theatergezelschappen organiseren voorberei-
dendee bijeenkomsten om uitleg te geven bij een voorstelling. 

Ditt geldt echter niet alleen voor Drama, maar voor elk ander vak even-
zeer.. Er is geen enkel vak denkbaar dat niet buiten de school kan worden 
geleerd.. Je kunt naar Engeland gaan voor de taal. bij een loodgieter gaan 
werken,, een voorleesboek kopen over wiskunde, naar natuurfilms kijken op 
televisie,, een scheikundepakket voor de jonge onderzoeker aanschaffen. 

Derhalvee deugt het criterium niet. Het is in wezen een cirkelredenering: 
omdatt een vak op school wordt aangeboden, wordt het niet daarbuiten aan-
gebodenn en andersom. Vakken als Grieks. Latijn en Wiskunde zijn, juist 
omdatt ze op school worden gegeven, zo schools gemaakt dat ze buiten het 
onderwijss nog nauwelijks in leersituaties worden aangeboden, met als ge-
volgg dat men aanneemt denken dat betreffende vakken verplicht op school 
moetenn worden aangeboden. 

3.44 Cultuuroverdracht 

Opp twee gebieden is er voor Drama sprake van cultuuroverdracht. 
a.. Met betrekking tot de kunstvorm. 

Theaterr is een belangrijk onderdeel van onze Westerse cultuur. Alleen al 
geschrevenn toneelteksten vormen hoogtepunten van de Griekse. Duitse. 
Fransee en Engelse culturen. Maar ook van, bijvoorbeeld, de Afrikaanse 
enn Oosterse culturen is theater een belangrijk onderdeel. Ik wijs op de 

11311 The College Board. Academie Preparation For College. What Students Need To Know And Be Able 
Too Do. the Collese Board. New York. 1983. 
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vertelcultuurr en het fysieke theater, 
b.. In algemene zin. 

Kenniss van theater biedt inzicht in het functioneren van de maatschappij. 
Hett alert zijn op de ensceneringtechnieken en het rollenspel in. bijvoor-
beeld,, het wekelijks interview met de minister-president is belangrijk 
voorr het democratisch bewustzijn. Het eigen functioneren in die maat-
schappijj  wordt door theater verhelderd, maar ook verheldert theater het 
functionerenn van andere culturen. 

4.. Het schoolvak Drama 

Err is geen belemmering voor de invoering van Drama als schoolvak. Er is 
maatschappelijkee acceptatie van het vakgebied en Drama voldoet aan de 
criteriaa die aan schoolvakken gesteld worden. De vraag doet zich voor wat 
err precies geleerd kan worden bij Drama. Het vakgebied dient nader te wor-
denn geconcretiseerd. 

4.11 Een waaier van optreden 

Voorr het concretiseren van het vakgebied van Drama heb ik aanknopings-
puntenn gevonden bij Richard Schechner, hoogleraar Performance Studies 
aann de Universiteit van New York. Hij komt voort uit het theater, was direc-
teurr en regisseur van een experimentele toneelgroep, The Performance 
Group.. Zijn onderzoek richt zich op de theorie van het theatrale optreden. 
Alss resultaat van zijn onderzoek naar theater in diverse culturen introduceert 
Schechnerr The Fan and the Web of Performance and Theater. 

Optreden144 noemt Schechner een activiteit van een individu of van een 
groep,, verricht in aanwezigheid van een ander individu of andere groep en 
daarvoorr bedoeld. Optreden omvat een continuüm van zeven activiteiten die 
alss waaier kan worden weergegeven. 

Waarr nodig geef ik een toelichting bij de term. 

(14ii  De term 'Performance' vertaal ik als 'Optreden 
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Rites,, ceremonies 

Shamanism m 

Eruptionn and 
resolutionn of crisis 

Performancee in 
everydayy life, sports, / " 5 ? Performance 
entertainments s 

Play y 

Art-making g 
process s 

Ritualization n 

FiguwFiguw 16 (Scheefiner 1994, p. xii) 

Rites,Rites, ceremonies 

Stereotiepee handelingen bij vele religies, als cultus ter opening of voortzet-
tingg van het contact tussen het menselijke en het goddelijke. 

Sjamanisme Sjamanisme 

Eenn religieuze techniek die verbindingen en wisselingen bewerkstelligt tus-
senn een aantal soorten ervaringen waaronder de hereniging van het verleden 
mett het heden, het bewuste met het onbewuste, doden met levenden, slaap 
mett wake. individu met groep. Er zijn specifieke technieken te leren.15 

EruptionEruption and resolution of crisis 

Eenn voorval op straat trekt twee soorten kijkers: betrokken kijkers en toeval-
ligg passerende, onverschillige kijkers die even gluren en doorlopen. De be-
trokkenn kijkers verzamelen zich om te zien wat er is voorgevallen, ze vor-
menn een kring om de gebeurtenis of de gevolgen daarvan. Het gesprek in de 
menigtee gaat over wat er waarom en met wie is gebeurd. Zo wordt het voor-
vall  gereconstrueerd. Door erover te praten, wordt de gebeurtenis beheers-
baar.. Dit soort gebeurtenissen lijk t op middeleeuws straattheater, stelt 

(15)) Scheduler IW4. p 41. 
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Schechner.. het is niet de gebeurtenis zelf die het publiek bijeenbrengt, maar 
dee reconstructie ervan of de heropvoering, door erover te praten.1'' 

Ritualisation Ritualisation 

Dee reeks activiteiten die van repetitie tot een voorstelling leiden, de geregel-
dee herhaling van die voorstelling waarbij continu technieken en procedures 
wordenn ontworpen om dubbelzinnigheid in de communicatie te verwijde-
ren.177 Deze ritualisering levert volgens Schechner grootse, verhelderende 
voorstellingenn op. 

Schechnerr plaatst Goffmans theorie van alledaags optreden in een breder 
kader.. Samen met spel. kunst, sjamanisme en crisishantering geeft hij alle-
daagss optreden een plaats in zijn waaier. Hierdoor maakt hij ook de relatie 
tussenn Goffman en Williams (de gedramatiseerde maatschappij) duidelijk 
Schechnerr werkt in zijn analyse in feite de definitie uit die Courtney voor 
dramaa formuleerde. Hij gebruikt echter niet de term drama maar 'optreden*. 
Behalvee dat Schechner een eind maakt aan speculaties omtrent het ontstaan 
vann toneelkunst door te stellen dat toneel als vorm van optreden altijd heeft 
bestaann naast en soms met de andere vormen, wordt door zijn theorie ook de 
discussiee of drama /optreden spel dan wel werkelijkheid is overbodig. Door 
bepaaldee kenmerken te benadrukken dan wel te verwijderen, is er sprake van 
eenn andere vorm van optreden. Zo zijn theatrale voorstellingen, stelt Schec-
hner.. - het is verwarrend dat hij hiervoor ook de term 'performance' ge-
bruiktt - een doen alsof, spel. Rituele dansen kunnen een voorstelling zijn. 
maarr ook gedramatiseerde crises. 

4.22 Een theatraal netwerk 

Theater,, stelt Schechner is echter te dynamisch om in een vast schema, zoals 
hett continuüm, te worden weergegeven. Daarom heeft hij ook een netwerk 
ontworpen.. Welk knooppunt in het centrum van het web wordt geplaatst, is 
willekeurig.. Schechner geeft als voorbeeld zijn eigen praktisch toneelwerk, 
datt hij Contemporary Environmental Theater noemt, als middelpunt. 

Waarr nodig geef ik een toelichting bij de term. 

(16)) Schechner 1994. p. 158 en 168. 

(17)) Schechner 1994.p.228. 
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Originss of theater 
inn Eurasia, Africa, the Pacific, Asia 

\ \ 

Historicc shamanism 
andd rites 

Historicc shamanism 
andd rites 

Playy and crisis behavior 

Originss of European 
theater r 

Contemporaryy environmental theater 

Performancee in 
everydayy life 

Dialogicc and body-oriented 
psychotherapies s 

Ethologicall studies of ritual 

FiguurFiguur 17 (Schechner 1994, p. xii) 

PrehistoricPrehistoric shamanism and rites 

Eenn methode, een psychische techniek met als wezenlijk kenmerk extase, 
diee wordt geïnterpreteerd als de ziel die het lichaam verlaat. De techniek 
heeftt zijn wortels onder volkeren van Centraal Azië in de Paleolithische tijd. 
zo"nn 30.000 tot 50.000 jaar geleden.18 

OriginsOrigins of theater in Eurasia, Africa, the Pacific, Asia. 

Schechnerr zoekt niet naar theorieën over het ontstaan en de historische ont-
wikkelingg van theater. Hij doet 'horizontaal onderzoek" naar alle activiteiten 
diee gerelateerd zijn aan theater, met name rituelen. 

ContemporaryContemporary environmental theater 

Zoo noemt Schechner zijn eigen praktische theaterwerk. Met "The Perfor-
mancee Group" (TPG) waarvan hij de regisseur was. probeerde hij de gren-
zenn tussen "performance" en 'theater" te onderzoeken en te laten verdwijnen. 

Onderr performance verstaat hij in deze context het totaal van het thea-

(18)) Schechner 1994. p. 41. 
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traall  optreden. 
"Thee whole constellation of events, most of them passing unnoticed, that 

takee place in/among both performers and audience from the time the first 
spectatorr enters the field of the performance - the precinct where theater 
takess place - to the time the last spectator leaves." 

Onderr theater verstaat hij hier: 
"Thee event enacted by a specific group of performers; what the performers 
actuallyy do during production. The theater is concrete and immediate. 
Usually,, the theater is the manifestation or representation of the drama 
and/orr script."'g 

DialogicDialogic and body-orientedpsychothempies 

Trainingenn met of in theatrale technieken. 

Etho/ogicalEtho/ogical studies of ritual 

Hijj  verwijst naar werk van Lorenz. Tinbergen, Bateson, Mead en naar eigen 
veldonderzoekk op Papoea-Nieuw-Guinea. 

Dee elementen één tot en met vier duiden op historisch onderzoek ten be-
hoevee van het proces van theater maken. De elementen zes tot en met negen 
vormenn de onderliggende structuren van de voorstelling, volgens het con-
ceptt van Schechner. 

55 Invulling van het schoolvak Drama 

Opp het eerste gezicht lijk t de waaier van optreden zoals Schechner die heeft 
ontworpenn een basis te kunnen leveren voor de invulling van een schoolvak 
"Optreden*,, met als onderdelen alledaags optreden, optreden in spel, optre-
denn in theater, religie, enzovoorts. Een dergelijk vak zou vergelijkbaar zijn 
mett ICT, Informatie en CommunicatieTechnologie. het vak biedt inzicht in 
mogelijkee toepassingen van de desbetreffende technieken in diverse werk-
velden.. Daarmee wordt tevens de beperking duidelijk, het is een verzame-
lingg werkvormen. 

Theaterr levert een breder scala van leergebieden waaruit geput kan wor-
den,, en optreden is er slechts één van. Daartoe dienen echter eerst leerdoe-
lenn worden vastgesteld. 

(19]] Schechner 1994. p, 72. 
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5.11 Theatrale competentie 

Schoenmakers,, hoogleraar Theaterwetenschap in Utrecht, formuleert thea-
tralee competentie als: "Een theatrale competentie veronderstelt enerzijds een 
beeldd van de werkelijkheid, anderzijds een beeld van de mogelijkheden van 
dee theatrale uitingen om elementen uit die werkelijkheid in nieuwe hande-
lingenn zo te organiseren dat ze een beeld van die werkelijkheid of over die 
werkelijkheidd geven." Voor de toeschouwers betekent het dat zij "(...) -
zelfss als de uitbeelding maximaal lijk t op het afgebeelde - de handelingen 
alss kunstmatig, georganiseerd en geënsceneerd onderkennen.''"0 

Tott de theatrale competentie behoort volgens Schoenmakers ook het ken-
nenn van gangbare theatrale codes en het kunnen herkennen van codes die 
specifiekk zijn voor een bepaalde voorstelling. Zo zal kennis van enscene-
ringtechniekenn de toeschouwers in staat stellen het theatraal belang van een 
personagee in een scène te herkennen aan de plek waar hij zich bevindt op 
hett toneel. BeckeL die dwingende toneelaanwijzingen voorschreef, plaatst 
hett personage Winny. in Gelukkige Dagen midden op het toneel. De 
ensceneringenn van Grotowski ontkenden de scheiding tussen speel- en 
publieksruimte.. Voor de theatraal minder competente toeschouwer was dat 
verwarrend,, de competente toeschouwer probeerde er direct een theatrale 
betekeniss aan te geven. 

Dee theatrale competentie, zoals door Schoenmakers geformuleerd, biedt 
eenn invulling van het vierde criterium voor een schoolvak: cultuurover-
dracht. . 

5.22 Theatrale vaardigheden 

Behalvee een theatrale competentie is ook de beheersing van theatrale tech-
niekenn nodig om te voldoen aan de criteria 1 en 2 die voor schoolvakken in 
dee Basisvorming genoemd zijn. De leerling moet kunnen werken met het 
theatraall  raamwerk. 

Hett theatraal raamwerk verschaft aan optreden meerdere lagen. 
Wiee zich in een boekhandel een bundel poëzie aanschaft, bevindt zich in 

eenn enkelvoudige situatie die gevormd wordt door koper, verkoper, bundel 
poëzie,, winkel en het kopen. 

Geplaatstt in een theatraal raamwerk de situatie wordt in een klaslokaal 
gespeeldd krijgen de elementen meerdere lagen. 

Hett klaslokaal is klas, maar ook boekhandel; leerling Christine die de 

(20)) Schoenmakers 1989. p. 39. 
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rott van verkoper De Jong speelt, is tegelijkertijd ook leerling Chris-
tine;; hetzelfde geldt voor Maarten die de koper speelt, terwijl de 
schoolagendaa van Sylvia verdubbeld wordt tot poëziebundel. 

Werkenn met het theatraal raamwerk vereist theatrale vaardigheid. Wie deze 
niett beheerst, valt uit zijn rol of komt totaal niet tot handelen omdat "het hier 
tochh geen boekhandel is". 

Theatralee vaardigheden zijn bijvoorbeeld: het bewust gebruik maken van 
fysiekee expressiemiddelen, een rol neerzetten en dat spel volhouden, in spel 
kunnenn reageren op spelimpulsen van de ander, een scène vormgeven. 
Hett theatraal raamwerk biedt de mogelijkheid onze gedachten en ideeën van 
enn over de wereld vorm te geven in handelingen die. omdat het spel is. geen 
directee maatschappelijke gecolgen hebben. Hierdoor kunnen spelers en toe-
schouwerss bewust reflecteren op die wereld en op hun intuïtief handelen 
daarin. . 

Reflectiee op intuïtieve handelingen is hierbij een belangrijk begrip. Hoe 
dee reflectie ook wordt georganiseerd, zij vindt nooit plaats tijdens de in-
tuïtievee handeling zelf. Er is afstand, in ieder geval in tijd. maar vaak ook in 
ruimtee en beleving nodig om te kunnen reflecteren. 

Hett theatraal raamwerk biedt een vorm van directe reflectie op het alle-
daagss optreden. Daarmee levert Drama als schoolvak een specifieke moge-
lijkheidd vaardigheid in alledaags optreden te vergroten. 

5.33 Eenheid van theatrale competentie en vaardigheden. 

Inn de loop van de geschiedenis van het schoolvak is voor Drama steeds ge-
kozenn tussen theatrale competentie of theatrale vaardigheid. In hoofdstuk 2 
werdd beschreven hoe dramadocenten in de jaren zeventig de noodzaak van 
dee theatrale competentie ontkenden. Evenals bij Biologie. Natuurkunde en 
Scheikundee is bij Drama de combinatie van theorie en praktijk onontbeer-
lijk . . 

Eenn aardig voorbeeld van theorievorming door de combinatie met prak-
tijkk geeft Eugenio Barba in zijn boek De Kano van Papier. 

"Dee beroemde Deense natuurkundige Niels Bohr, een groot liefheb-
berr van Westerns, vroeg zich af waarom de held in de shoots-out aan 
hett einde altijd eerder schoot dan zijn tegenstander, zelfs als die eer-
derr naar zijn revolver greep. Bohr vroeg zich af of er misschien een 
fysiekee wetmatigheid achter deze conventie zat. Dat was inderdaad 
zo,, bedacht hij: de eerste die schiet is het traagste omdat hij de be-
slissingslissing neemt om te schieten, en dus sterft hij. De tweede blijft leven 
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omdatt hij sneller is, en hij is sneller omdat hij geen beslissing hoeft te 
nemen,, hij is beslist. Deze briljante ontdekking was het gevolg van 
bizarr empirisch onderzoek: Bohr en zijn assistenten gingen naar een 
speelgoedwinkell om waterpistolen te kopen en terug in het laborato-
riumm brachten ze uren door met schieten op elkaar.": | 

Opmerkelijkk is in dit opzicht de opvatting van de Vereniging van Samen-
werkendee Nederlandse Universiteiten (VSNU). In haar adviezen aan staats-
secretariss Netelenbos van Onderwijs. Cultuur en Wetenschappen aangaande 
dee profielvakken van het profiel Cultuur en Maatschappij in de tweede fase 
havoo en vwo, stelde de VSNU te hechten aan een vak met een "goede theo-
retischee cultureel-historische invulling", waarbij "dat theoretische deel het 
grootstee deel van het vak uitmaakt"." Aan die eis voldeden de eindexamen-
programma'ss die voor havo en vwo waren ontwikkeld niet. zelfs de opzet 
omm de programma's aan deze wensen aan te passen, werd als niet voldoende 
beoordeeld.. "Het vak filosofie zal een betere voorbereiding bieden op de 
universitairee opleidingen dan CKV. " r Hoe de VSNU tot het inhoudelijk 
oordeell  kwam dat de kunstvakken theoretisch onvoldoende gehalte zouden 
hebben,, werd niet toegelicht. 

Eenn analyse van de vakgerichte eindtermen Drama, exclusief de alge-
menee theorie die ook in de eerste versie een plaats had gevonden, maakt dui-
delijkk dat de verdeling tussen de theoretische en de praktische componenten 
bijj  havo 11:13 is. en bij vwo 14:13.24 

Hett negatieve oordeel van de VSNU kwam vermoedelijk hieruit voort 
datt zij onder theoretische eindtermen uitsluitend academische eindtermen 
verstaat.. Hierop wordt in paragraaf 6 van dit hoofdstuk nader ingegaan. 

5.44 Het netwerk van Drama 

Opp grond van voorafgaande toelichtingen zijn leergebieden voor Drama te 
benoemenn waaruit geput kan worden om leerdoelen te bereiken. Leerdoelen 
zijnn deels wettelijk vastgelegd, deels zelf door de school, de docent of de 
leerlingg te bepalen: ze dienen echter altijd te passen binnen het vakkader. 
Merktt de leerling dat de leerdoelen die hij wil bereiken niet in het kader pas-
sen,, terwijl de hem opgelegde leerdoelen hem niet interesseren, dan moet hij 
eenn ander schoolvak kiezen. 

(21)) Barba IW7. p 54 

(22)) VSM . brief %/20(Wl dd 4 oktober IW6. 

(23)) VSM . brief ^ 7 0451 dd I 5 januari IW7. 

(24ii  In de bijlage bij dit hoofdstuk \sordt de/e anakse geëxpliciteerd 

file:///sordt
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Dee vorm van een netwerk, vergelijkbaar met dat wat Schechner heeft 
ontworpenn voor zijn praktische theatrale activiteiten, is ook toepasbaar vooi-
Drama,, met als knooppunten de diverse leergebieden. De keuze voor een 
netwerkk boven een waaier is gebaseerd op mijn overtuiging dat een school-
vakk niet statisch, maar dynamisch dient te zijn. 

Ikk stel. op grond van mijn experimenten met Drama als schoolvak die in 
hoofdstukk 5 worden beschreven, het volgende netwerk \an Drama voor. 

Theatralee Theatrale 
vaardighedenn ( FV) competentie (TC) 

Wereldtheaterr (O WT) context (WrC} 

FiguurFiguur 18 

Dee indeling geeft een onderscheid aan tussen combinaties. De bovenste ge-
biedenn zijn gericht op de hedendaagse praktijk, de onderste plaatsen deze 
praktijkk in een kunstzinnig, maatschappelijk en historisch theoretisch kader. 

Nummeringg wordt achterwege gelaten omdat dit een volgorde van impor-
tantiee zou kunnen suggereren. 

5.4.11 Toelichting op de gebruikte termen 

Voorr een aantal termen verwijs ik naar eerdere paragrafen in dit hoofdstuk, 
anderee termen krijgen een toelichting. Waar nodig wordt een praktijkvoor-
beeldd eeeeven. 
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TheatraleTheatrale competentie (paragraaf 5.1) 

Inn de jaren zestig hoorde op veel middelbare scholen een schouwburgbezoek 
bijj  de opvoeding. Menig scholier heeft in die jaren de Gijsbrecht gezien. 
Eenn verslag van die voorstellingen geeft een droef beeld van de effecten van 
datt toneelbezoek.:> 

Toneelvoorstellingenn worden bezocht buiten lesverband. maar vaak wel 
inn klassenverband. Organisatie en voorbereiding zijn in de hand van niet-
dramadocenten.. De voorbereiding op de voorstelling wordt steeds meer 
noodzakelijkk geacht en dramadocenten. werkzaam bij de organiserende in-
stanties,, verzorgen daar lesmateriaal voor dat de docenten naar believen 
kunnenn gebruiken. Een aantal toneelgroepen richtte educatieve diensten op 
waarr veelal dramadocenten lesmateriaal bij de te bezoeken voorstellingen 
maakten.. Met name het Nationaal Toneel in Den Haag en het Ro-theater in 
Rotterdamm bieden voorbereidende Dramalessen aan. Het NCA heeft, in sa-
menwerkingg met het LOKV een boek uitgegeven voor docenten die in cur-
susvormm of via inleidingen lessen geven die gekoppeld zijn aan theatervoor-
stellingen.. De doelgroep van cursisten is niet gespecificeerd."'' 

Niet.. of slecht voorbereide leerlingen (en begeleiders) blijken zich vaak 
alss slecht publiek te gedragen. 

Tijdenss de voorstelling van Het Dagboek van Anne Frank in het Cul-
tureell Centrum in Amstelveen voor scholieren, begonnen ouders en 
leerlingenn te klappen en te roepen toen vader Frank, gespeeld door 
Jeroenn Krabbé, opkwam. "Willem van Oranje", werd er gejuicht, om-
datt de acteur kort daarvoor in deze rol op televisie te zien was ge-
weest.. De acteurs zagen zich gedwongen de voorstelling stop te zet-
tenn en het publiek uit te leggen dat er sprake was van een ander stuk 
enn van een andere rol. 

Eenn effectieve manier van kunstzinnige vorming bleek de leerlingen de rol 
vann regisseur te laten vervullen en ze een toneeltekst te laten lezen als moes-
tenn ze een regie ontwerpen, met aandacht voor onderdelen als: stijl, rolop-
bouw.. enscenering, decor, kostumering, enzovoorts. 

TheatraleTheatrale vaardigheden (paragraaf 5.2) 

Doei: Doei: 
Dee leerlingen oefenen in gebruik maken van de tempo's normaal, 
vertraagdd en versneld. 

(255 l Cuppens. Jett\. "(iooi die artiesten de school uit!", in: Spcltribune mei lgX5 

(26)) Van Ru\\en. io-, en Schra. Kmile. Kijk op theater. NCA. LOKV. 1992 
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Lesopzet: Lesopzet: 
Uitlegg en oefening drie tempo's. 
Oefenenn in het functioneel gebruiken van tempo in een scènetje. 
Beschrijving; Beschrijving; 
Uitlegg aandachtspunten bij vertraagd en versneld spelen. Bij ver-
traagdd spelen moeten de handelingen hoe traag ook - blijven door-
gaan.. Bij versneld spel moeten alle handelingen nauwkeurig blijven. 
Ondersteundd door muziekfragmenten in de drie tempo's oefenen de 
leerlingenn een aantal handelingen, bijvoorbeeld pannenkoeken bak-
ken. . 
Dee docent geeft kleine spelgegevens op om te oefenen. Spelgege-
venss zijn bijvoorbeeld: 
(a)) In de supermarkt: karretje pakken en vullen met melk, tijdschrift, 
zakk kattenbakkorrels. 
(b)) Kranten bezorgen, je kunt je zware fiets niet houden, de fiets valt, 
dee kranten vallen uit de tassen. 
Dee leerlingen bedenken hoe ze de scène zullen spelen en oefenen 
haar. . 
Dee docent geeft vervolgens de volgende instructie: 
Elkee leerling start in tableau, de docent laat een van de muziekfrag-
mentenn horen en de leerlingen beginnen te spelen in het tempo dat 
bijj het muziekfragment past. 
Alss de docent de muziek stopt, bevriest elke leerling in tableau. 
Zodraa de muziek - in een ander tempo - weer start, spelen de leer-
lingenn verder. 
Ditt wordt een aantal keren herhaald. 

OptredenOptreden in het leven van alledag (paragraaf 3.1) 

Wanneerr ik leerlingen van 4 en hoger liet kiezen met welk onderwerp ze 
zichh bezig wilden houden, dan was liefde en vriendschap een veel gekozen 
thema.. Maar als de leerlingen dit thema in improvisaties uitdiepten, dan 
werdd de speelstijl meestal komisch, vaak hilarisch. Voor onderwerpen die de 
leerlingenn emotioneel sterk raken, koos ik na enige jaren niet meer de 
improvisatievorm,, maar het gebruik van toneelteksten. De toneelrol en het 
feitt dat de situatie door iemand anders was bedacht, leverden genoeg veilig-
heidd om serieus op de problematiek te durven ingaan. 

Uit:: De Kersentuin van Tsjechov, vertaling. Charles B. Timmer. 

Inleiding Inleiding 
Hett landgoed van mevrouw Ljoebow Ranjewskaja wordt verkocht 
omdatt er grote schulden zijn. Lopachin, zoon van een lijfeigene op 
hett landgoed en nu zakenman, koopt het om er zomerhuisjes op neer 
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tete zetten en die te verhuren. Hij ziet huizenhoog op tegen de familie 
enn weet dat de familie hem eigenlijk niet accepteert. 
Dezee scène is uit het 4e bedrijf. Iedereen heeft de koffers gepakt en 
staatt op het punt het landgoed te verlaten. 
Rollen:: Mevrouw Ljoebow, Lopachin, Anja, haar dochter, Charlotta, 
dee gouvernante, de bediende Jasja, Warja, de pleegdochter van 
Ljoeboww en huishoudster op het landgoed. 

LJOEBOW W 
Watt me bezwaart is Warja. Zij is zo gewend om vroeg op te staan 
enn de handen flink uit de mouwen te steken en nu heeft ze niets 
meerr te doen en voelt zich als een vis op het droge. Ze is zo ma-
gertjess geworden, ziet zo bleek en ze huilt aldoor maar, de arme 
stakker.... (Pauze.) U weet heel best, Jermolaj Aleksejitsj, hoe ik 
gedroomdd en gehoopt had haar..., haar aan u ten huwelijk te mo-
genn geven, ja en alles wees er ook op, dat u met haar zou trou-
wen.. (Fluistert Anja iets toe, die wenkt Charlotta en beiden gaan 
dee kamer uit.) Zij houdt van u, zij is ook een vrouw naar uw hart en 
hett is me een raadsel, een raadsel gewoonweg, waarom jullie el-
kaarr aldoor ontwijken, want daar lijkt het veel op. Nee daar kan ik 
niett bij! 

LOPACHIN N 
Ikk wil u eerlijk bekennen, dat ik het zelf ook niet begrijp. Het is zo 
vreemdd allemaal... Als er nog tijd voor is, ben ik bereid desnoods 
nuu meteen... laten we het dan nu meteen doen - en daarmee 
basta,, want ik voel wel dat ik het, als u eenmaal weg bent, nooit 
tott een aanzoek zal kunnen brengen. 

LJOEBOW W 
Uitstekendd dan. Er is immers niet meer dan een ogenblikje voor 
nodig.. Ik ga haar meteen roepen. 

LOPACHIN N 
Hett komt goed uit dat we champagne hebben ook. (Werpt een blik 
opp de glazen.) Ze zijn leeg, iemand heeft alles opgedronken. 
(Jasjaa kucht.) Of liever: opgezopen... 

LJOEBOWW (Op levendige toon) 
Prachtig.. Wij gaan wel even de kamer uit... Jasja allez! Ik ga haar 
roepen.... (In de deur.) Warja, laat alles even liggen en kom hier! 
Kom!! (Gaat met Jasja heen.) 

LOPACHINN (Met een blik op zijn horloge.) 
Tja.... (Pauze.) 

(Achterr de deur klinkt ingehouden gelach en gefluister; eindelijk komt 
Warjaa binnen.) 
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WARJAA (Kijkt een hele tijd zoekend tussen de bagage rond.) 
Watt gek, ik kan het maar niet vinden... 

LOPACHIN N 
Watt zoekt u dan? 

WARJA A 
Ikk heb het zelf ingepakt en nu weet ik niet meer waar. (Pauze.) 

LOPACHIN N 
Waarr gaat u dan nu naar toe, Warwara Michajlowna? 

WARJA A 
Ik?? Ik ga naar de Ragoelins... Ik ben met ze overeengekomen dat 
ikk voor hun huishouding zou zorgen... zoiets als huishoudster dus. 

LOPACHIN N 
Iss dat niet in Jasjnewo? Da's een werst of zeventig hiervandaan. 
(Pauze.)) Tja, dat betekent dus het einde van het leven hier in dit 
huis... . 

WARJAA (Zoekend tussen de koffers.) 
Waarr is het dan toch. Of heb ik het misschien in de hutkoffer ge-
pakt.... Ja, het einde van het leven hier in huis... dat is nu afgelo-
pen... . 

LOPACHIN N 
Enn ik moet zodadelijk op reis naar Charkow. Ga met dezelfde 
trein.... Ik zit tot over mijn oren in het werk. Hier laat ik alles aan 
Jepichodoww over... Die heb ik in dienst genomen. 

WARJA A 
Watt u me zegt! 

LOPACHIN N 
Verledenn jaar om deze tijd sneeuwde het al, misschien herinnert u 
zichh dat nog. Maar nu is het zulk kalm en zonnig weer. Alleen ta-
melijkk koud... Een graad of drie vriest het... 

WARJA A 
Ikk heb niet op de thermometer gekeken. (Pauze.) Die is trouwens 
ookk kapot... 

(Pauze.) ) 
STEMM VAN BUITEN 

Jermolajj Aleksejitsj! 
LOPACHINN (Als had hij allang op die oproep gewacht.) 

Ja,, direct! (Snelt de kamer uit.) 

(Warjaa zit op de grond met haar hoofd op een bundel met kleren 
zachtt te huilen. 
Dee deur gaat open, 
Ljoeboww Andrejewna komt behoedzaam binnen.) 
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LJOEBOW W 
Nouu en? (Pauze.) We moeten gaan. 

WARJAA (Huilt al niet meer, veegt haar tranen af.) 
Jaa het is tijd, mamaatje. Ik haal het vandaag nog wel naar de Ra-
goelins,, als we er maar voor zorgen, dat we niet te laat komen... 

Opdracht Opdracht 
Werkk met een groepje. Lees de scène goed door. Bespreek waar het 
inn de scène precies om gaat. Verdeel de rollen en vul ze goed in. Oe-
fenn de scène. 
Goedd duidelijk moet worden hoe jullie de scène interpreteren en wat 
hett probleem is dat behandeld wordt. 
Denkk eraan dat de mise-en-scène de interpretatie ondersteunt. 

Hett stond niet altijd vast dat de vrouwelijke rollen door meisjes en de man-
nelijkee door jongens werden gespeeld. Leerlingen kiezen vaak een bepaalde 
roll  omdat zij er behoefte aan hebben die te spelen. Met name in de leeftijd-
groepp van 14 tot 17 jaar merkte ik dat veel jongens behoefte hebben aan het 
spelenn van een vrouwenrol. Dit begint meestal met het parodiëren van vrou-
wen,, maar als je als docent de mogelijkheid biedt om serieuze scènes te la-
tenn spelen, ongeacht de sekse, dan maken veel jongens daar gebruik van. 

Tijdenss een interview dat ik een Russische lerares Engels uit Moskou 
afnam,, bleek dit in haar praktijk ook het geval te zijn. Bij het spelen van 
scèness uit Pygmalion van Shaw vroeg een jongen of hij de rol van Elisa 
mochtt spelen. 

ConflicthanteringConflicthantering (paragraaf 4.1.) 

Doel: Doel: 
Dee leerlingen kunnen vanuit inleving in de situatie en vanuit identifi-
catiee met tegengestelde belangen achtereenvolgens vanuit elk van 
diee belangen een conflict in spel uitwerken. 
Vooraf: Vooraf: 

Dee leerlingen hebben al kennis gemaakt met het spelen vanuit een 
groepp met dezelfde belangen/meningen, en met het wisselen van 
standpunt. . 
Opzet: Opzet: 
Leerlingenn spelen al improviserend een gegeven situatie met wisse-
lendee rollen. De ervaringen worden uitgewisseld en besproken. 
Beschrijving: Beschrijving: 
Dee docent verdeelt de klas in drietallen, of laat de klas zelf drietallen 
samenstellen.. De groepen krijgen een situatieomschrijving. 
Bijvoorbeeld: Bijvoorbeeld: 
Julliee spelen een vader of moeder van 75 jaar en twee volwassen 
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kinderenn van 40 jaar. Vader of moeder is slecht ter been en heeft da-
gelijkss verzorging nodig. Tot nu toe was dat geen probleem want A, 
éénn van de kinderen, woont nog thuis. A werkt op een verzekerings-
kantoor.. Zijn/haar bedrijf zal verplaatst worden naar een ander deel 
vann het land. Voor A betekent dat een hogere functie, maar ook ver-
huizen.. Het andere kind B woont in een andere gemeente en heeft 
eenn eigen winkel. 
Dee rollen worden verdeeld en de leerlingen krijgen even tijd zich op 
hunn eigen rol voor te bereiden. Daarna starten alle groepjes tegelijk 
mett spelen. Als in alle groepen de standpunten enigszins zijn uitge-
werkt,, stopt de docent het spel. De docent inventariseert welke soor-
tenn argumenten (verbaal en non-verbaal) per rol zijn aangedragen. 
Dee groepen krijgen de opdracht het spel nog een keer te spelen, 
maarr wisselen nu van rol. 
Dee spelprocedure herhaalt zich. 
Alss de docent de tweede spelserie heeft gestopt, vraagt deze naar 
hett verloop van de spelen: kwamen de gezinsleden tot een andere 
afwegingg en mogelijk zelfs tot een ander besluit? Hoe was het om 
vanuitt een andere rol tegen hetzelfde probleem aan te kijken? 

HedendaagsHedendaags theater 

Omdatt theater de kunst van het hier en nu is. moet veel aandacht worden 
besteedd aan de hedendaagse theatervoorstellingen. Door middel van het blad 
TheatermakerTheatermaker kan de docent op de hoogte blijven van de laatste ontwikke-
lingen,, en op grond daarvan beslissingen nemen over te behandelen voor-
stellingen.. Het argument dat voorstellingen afgelopen zijn voordatje er met 
leerlingenn goed voorbereid naar toe kunt. gaat niet altijd op. Ieder jaar wor-
denn voor het Theaterfestival in september voorstellingen uitgekozen die een 
reprisee waard worden geacht. 

MaatschappelijkeMaatschappelijke context 

Omm leerlingen zich met maatschappelijke problemen te laten bezighouden 
diee buiten hun directe leefwereld vielen, liet ik ze toneelstukken spelend 
doornemen.. Doel was niet: goed toneelspelen, maar de problematiek in spel 
tee ervaren en deze vervolgens te bespreken. 

Uit:: Antigone van Anouilh, vertaling Ferd Sterneberg. 

Inleiding Inleiding 
Naa het vertrek van koning Oedipous hebben zijn zoons, Eteokles en 
Polyneikess afgesproken om de beurt een jaar over Thebe te regeren. 
Eteokless begint. Na een jaar wil hij zijn zetel niet afstaan aan Polynei-
kes.. Die verzamelt een leger en valt Thebe aan. In een tweegevecht 
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stervenn beide broers. Hun oom Kreoon wordt nu koning, Hij beveelt 
datt Eteokles, omdat hij nog koning was, een staatsbegrafenis krijgt 
enn dat Polyneikes, omdat hij in opstand kwam tegen het gezag, niet 
begravenn mag worden. Antigone, de zus van beide broers, bewijst 
tochh de laatste eer aan haar broer Polyneikes. Zij wordt betrapt en 
voorr koning Kreoon gebracht. 

KREOON N 
Dee wet geldt in de eerste plaats voor jou, Antigone; de wet geldt in 
dee eerste plaats voor koningskinderen. 

ANTIGONE E 
Alss ik een dienstmeid was geweest die aan de vaat stond toen ze 
dee proclamatie hoorde afkondigen, zou ik mijn handen afgedroogd 
hebbenn en was ik met mijn schort nog voor mijn broer gaan begra-
ven. . 

KREOON N 
Datt is niet waar. Als je een dienstmeid was geweest zou je er 
geenn moment aan hebben getwijfeld dat je zou moeten sterven en 
jee was rustig thuis om hem blijven treuren. Maar je hebt gedacht 
datt je tot de koninklijke familie behoorde, mijn nicht en de verloof-
dee van mijn zoon en dat ik het nooit zou wagen jou te laten doden. 

ANTIGONE E 
UU vergist u. Ik was er juist van overtuigd dat u me zou laten do-
den. . 

Werkwijze: Werkwijze: 
Dee tekst deelde ik uit aan 4havo/5vwo. Twee vrijwilligers speelden de 
tekstt a vue. Vervolgens ging de klas in een groepsgesprek in op 
mogelijkee interpretaties van de situatie. Ik verstrekte dan gegevens 
overr de periode waarin dit stuk werd geschreven (1943) en het land 
(Frankrijk). . 

Dee noodzaak om een rol te spelen, dwingt de leerling zich het probleem 
eigenn te maken. Dit in tegenstelling tot het praten over het probleem. Bij het 
pratenn over kan de leerling het probleem nog abstract en afstandelijk hou-
den.. Voor het zelf uitspreken van de tekst en het bijbehorende non-verbale 
gedragg te spelen kan de leerling niet afstandelijk blijven. 

Natuurlijkk heeft zo'n ervaring pas een te controleren leereffect als de 
leerlingg gedwongen wordt de ervaring te evalueren. 

Dee invulling van de functie is bovendien afhankelijk van de pedagogi-
schee visie van de docent. Het bovenstaande voorbeeld geeft aan dat doel was 
omm de leerlingen na te laten denken over een persoonlijk en maatschappelijk 
probleem.. Een docent met een andere visie zou het stuk kunnen gebruiken 
alss een "toets*  van wel of niet juist handelen. 
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WerelclcultiireleWerelclcultiirele context 

Eenn manier om bij Drama aandacht te besteden aan de wereldculturele con-
textt wordt uitgewerkt door Eugène van Erven, hoogleraar Rijksuniversiteit 
Utrecht.. Het eeuwenoude 'community theatre*  biedt mogelijkheden om te 
onderzoekenn hoe dit soort theater werkt in de diverse landen en wat ermee 
gebeurtt als een westers land als bijvoorbeeld Nederland dit theater adop-
teert. . 

Communityy theatre - of gemeenschapstheater - is theater dat door de 
ledenn van een gemeenschap zelf gemaakt en uitgevoerd wordt en leidt tot 
eenn voorstelling waarin zowel spelers als toeschouwers zichzelf herken-
nen.'77 Zoals Eugenio Barba2S aangeeft, is het strikte onderscheid tussen de 
diversee kunsten niet overal op de wereld even helder. Muziek, dans en to-
neell  vormen vaak een geheel, en kostumering en decors vormen een belang-
rijkk beeldend element van menige voorstelling. 

OntwikkelingOntwikkeling uerehlt heater (paragraaf 3.4) 

Ditt leergebied kan heel wel thematisch worden aangepakt. Het thema Mas-
kerss bijvoorbeeld. Het gebruik van maskers in het Griekse theater, de Com-
mediaa dell'Arte. het Japanse theater en de maskerachtige grime bij het Chi-
nesee theater en Le Theatre du Soleil van Mnouchkine kan bestudeerd wor-
denn op overeenkomsten en verschillen. 

6.. De kerndoelen en eindtermen geplaatst in het netwerk 

Dee leergebieden dienen didactisch toepasbaar gemaakt te worden. Dit didac-
tiserenn kan geschieden met verschillende doeleinden voor ogen: pedagogi-
sche,, praktische of academische, wat tot bijpassende leerdoelen leidt. 

Inn de jaren negentig zijn kerndoelen of eindtermen vastgesteld en deels 
weerr herzien voor het basisonderwijs, de Basisvorming, vbo/mavo en 
havo/vwo.. Behalve van kerndoelen en eindtermen is er bij het Basisonder-
wijs,, de Basisvorming en vbo/mavo ook sprake van algemene onderwijsdoe-
lenn waaraan de diverse vakken zoveel mogelijk een bijdrage moeten leveren. 

Omm na te gaan in hoeverre het netwerk voor Drama, zoals ik dat in para-
graaff  5.4 heb beschreven, dekkend is voor kerndoelen en eindtermen, heb ik 
dezee per onderwijssoort geanalyseerd op leergebied en soort. 

(27)) Lrven. l.ugene \an. Interculturele transplantatie: de (on)mogelijkheden van Derde Wereld 
Communityy Theatre in westerse contexten l.pskamp. kees. (lemeenschapstheater: tussen lokale en 
nationalee identiteitsopbouw. Beide artikelen in: Theater en tducatie. herfst 1994 

(28)) Barha 1W7. p. 63 
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6.11 Leergebieden 

Bijj  de ordening naar leergebieden heb ik mij gebaseerd op de beschrijvingen 
diee in paragraaf 5.4 zijn gegeven. Ik geef van elk leergebied een enkel voor-
beeldd ter verduidelijking. 

Inn het leergebied Theatrale Vaardigheden (TV) past het kerndoel 1 van 
dee Basisvorming: 
DeDe leerlingen kunnen hun non-verha/e- en verba/e uitingsmogelijkheden 
zowelzowel afzonderlijk als in samenhang in spel toepassen. 
Onderr non-verbale uitingsmogelijkheden worden verstaan: 

mimiek: mimiek: 
-- gebaren; 
-- houding. 
Verbalee uitingsmogelijkheden zijn taai- en stemgebruik. 

Inn het leergebied Theatrale Competentie (TC) past de eindterm 4 van 
mavo/vbo: : 
DeDe kandidaat kan bij een presentatie van zichzelf of anderen met vaktermen 
benoemenbenoemen met welke theatrale middelen de inhoud is vormgegeven. Thea-
traletrale middelen zijn: spelgegevens. enscenering, materiële vormgevingsmid-
delen. delen. 

Inn het leergebied Optreden van alledag (OA) past het volgende algemeen 
onderwijsdoel2""  van de basisvorming: 
ElementaireElementaire sociale conventies in acht nemen, zodat in teamverband ge-
werktwerkt kan worden. 

Inn het leergebied Conflicthantering (C) past de eindterm 69 van het havo: 
DeDe kandidaat kan in spel een sociaal of maatschappelijk vraagstuk analvse-
renren en onderzoeken. 

Inn het leergebied Hedendaags theater (HT> past de eindterm 87 van het vwo: 
DeDe kandidaat heeft een toneelvoorstelling bezocht in een voor toneel in-
gerichtegerichte ruimte. 

Inn het leergebied Maatschappelijke context (MC) passen de volgende alge-
menee onderwijsdoelen Basisvorming: 
Hett vak draagt in ieder geval bij aan het realiseren van de volgende onder-

(2°)) Niet alle \ukken werken expliciet aan alle algemene onderwijsdoelen. Slechts die algemene doelen 
zijnn hij de leergebieden betrokken, waar bij de kerndoelen ol' eindtermen Drama expliciet naar 
wordtt verwezen 
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delenn van de algemene onderwijsdoelen: (a) het leren omgaan met eigen en 
andermanss normen en waarden in een multiculturele samenleving (1.1. 1.2 
enn 1.4). Maar ook eindterm 91 van het vwo. hoort in dit leergebied thuis, (b) 
Dee kandidaat heeft informatie verzameld over vervolgopleidingen en beroe-
penn waarin de bij Drama verworven algemene en specifieke kennis en vaar-
dighedenn een rol kunnen spelen. 

Inn het leergebied Wereldculturele Context (WrC) past de eindterm 12 van 
hett havo: 
DeDe kandidaat kan de betekenis beschrijven van voorbeelden van wederzijdse 
cultureleculturele beïnvloeding. 

Inn het leergebied Ontwikkeling wereldtheater (OWT) past de eindterm 
DR/K/5.2mavo/vbo: : 
DeDe kandidaat kan op een van te voren behandeld gebied kenmerken benoe-
menmen van theatrale uitingsvormen en orale tradities van niet-weslerse cultu-
renren en deze spelmatig presenteren. 

6.1.11 Nadere invulling van het netwerk 

Voorr een aantal van de huidige kerndoelen en eindtermen moeten leergebie-
denn worden geherformuleerd. 

CKV22 voor havo en vwo. het voor alle kunstvakken verplichte algemeen 
theoretischee gedeelte, is opgezet als algemene kunsttheorie en -kennis. Er is 
hierbijj  geen sprake van Theatrale competentie, maar van Kunstcompetentie 
(KC).. Als voorbeeld geef ik eindterm 1 van havo en van vwo. 

Dee kandidaat kan de belangrijkste termen en begrippen hanteren uit de 
kunstdiscipliness Beeldende Vormgeving. Dans. Drama en Muziek, die voor-
waardelijkk zijn voor adequate receptie en reflectie, alsmede die welke nood-
zakelijkk zijn voor een goed begrip van verbanden tussen kunst en cultuur. 

Eenn leergebied dat niet in het netwerk als zodanig voorkomt, is de specifiek 
Westersee culturele context (WeC). Deze figureert alleen in het eindexamen-
programmaa CKV2 havo en vwo en is een beperking van het door mij gefor-
muleerdee leergebied Wereldculturele context. De eindtermen 13 t/m 18 van 
hett havo-programma en 15 t/m 20 van het vwo-programma zijn alle gericht 
opp de westerse cultuur, waaronder de Nederlandse. Ik geef een voorbeeld: 
dee eindtermen 14 van het havo-programma en 16 van het vwo-programma 
luiden: : 
DeDe kandidaat kan de eindtermen van domein A en B toepassen op de vol-
gendegende onderwerpen: 
-- paleizen, villa's, tuinen: 
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-- commedia delf 'arte, komedie tragedie, hof muziek, opera, comédie-ba/let. 
hofhof dans. hofballet, hof van Mantua. Monteverdi; 
verschuivingverschuiving van religieuze aandacht naar wereldlijke macht van de fa-
miliemilie Medici';-"" 
Versailles:Versailles: tuinen, exterieur, interieur en wandtapijten (Lodewijk XIV): 

-- vorstelijke verzamelingen. 

Dee toevoeging van het leergebied Westerse historische culturele context 
(WHC)) is noodzakelijk om de eindtermen CKV2 te ordenen, die zoals hier-
bovenn reeds gesteld de algemene kunsttheorie en -kennis omvatten. Hoewel 
inn de eerste 12 (havo) en 14 (vwo) eindtermen de term westers ontbreekt, 
wordtt uit de verplichting deze eindtermen toe te passen op de eindtermen 13 
t/mm 18 (havo) en 15 t/m 20 (vwo) duidelijk dat het wel om de westerse cul-
tuurr gaat. 

Ikk geef als voorbeeld de eindtermen 7 (havo) en 9 (vwo): 

Dee kandidaat kan de functies en doelstellingen van kunst in dienst van poli-
tiekee ideeën in relatie tot de historische context beschrijven en de meest 
kenmerkendee middelen aangeven. 

Omm dezelfde reden dient voor CKV2 naast het door mij geformuleerde leer-
gebiedd Ontwikkeling Wereldtheater (OWT) het leergebied Ontwikkeling 
Europeess theater (OET)te worden genoemd voor de hierboven genoemde 
eindtermenn 14 en 16 van respectievelijk havo en vwo. met name punt twee. 

Analysee van kerndoelen en eindtermen naar leergebieden leidt tot het vol-
iiendee resultaat/1 

(3<)ii  Dit onderwerp geldt uitsluitend voor liet vwo. 

(31)) De volledige anahse is opgenomen in de bijlage hij dit hoofdstuk. 
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Leergebieden n 

Theatralee vaardig-
heden n 
Theatralee compe-
tentie e 
Optredenn in het 
levenn van alledag 

Crisishantering g 

Hedendaagss thea-
ter r 
Maatschappelijke e 
context t 
Wereldculturele e 
context t 
Ontwikkelingg we-
reldtheater r 
Ontwikkelingg Eu-
ropeess Theater 
Kunst t 
competentie e 
Westersee culturele 
context t 
Westersee histori-
schee culturele con-
text t 

Basis-on--
derwijs s 

5 5 

2 2 

2 2 

Basis-vor--
ming g 

13 3 

7 7 

5 5 

3 3 

6 6 

1 1 

Mavovbo o 

30 0 

13 3 

9 9 

1 1 

^ ^ 
_? ? 

5 5 

1 1 

2 2 

5 5 

havo o 

15 5 

6 6 

1 1 

4 4 

7 7 

1 1 

1 1 

4 4 

11 1 

7 7 

4 4 

Vwo o 

15 5 

9 9 

1 1 

4 4 

11 1 

2 2 

1 1 

6 6 

13 3 

7 7 

5 5 

(N.B.:: de in het schema gearceerde leergebieden zijn de later geformuleerde.) 

6.1.22 De bruikbaarheid van het netwerk 

Dee vraag dient zich aan of het netwerk voor Drama niet moet worden aan-
gepast.. Ik acht dit niet noodzakelijk. Het is een politieke beslissing de we-
reldculturelee context te beperken tot de westerse cultuur, en de ontwikkeling 
vann het wereldtheater tot die van het Europees theater. 

Anderss is het gesteld met de kunstcompetentie. Hierbij is er geen sprake 
vann een beperking van een leergebied, maar van een inbedding van Drama 
inn een kunstcontext. Vergelijkbaar met het netwerk voor Drama zou een net-
werkk voor kunst kunnen worden ontworpen met leergebieden voor alle kun-
sten.. Voor deze studie is het slechts van belang te constateren dat kunst als 
bronn voor Drama het vak gelijkwaardig maakt aan andere kunstvakken. 
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6.22 Soorten leerdoelen 

Inn paragraaf 5.3 werd aangegeven dat de VSNU theoretische leerdoelen niet 
alss zodanig erkent. Ook Goodson spreekt van academische leerdoelen bij 
zijnn onderzoek naar het slagen van nieuwe schoolvakken. Daarom kies ik 
voorr mijn analyse van kerndoelen en eindtermen niet voor theoretische, 
maarr voor academische leerdoelen. De inhouden van de leergebieden kun-
nenn via praktische, academische of pedagogische leerdoelen worden aan-
geboden. . 

"Praktisch""  noem ik een leerdoel indien toepassing, uitvoering of praktijk 
expliciett wordt genoemd. 

Kerndoell  1 van de herziene kerndoelen voor Drama in de Basisvorming, 
bijvoorbeeld: : 
"De"De leerlingen kunnen hun nou-verbale en verbale uitingsmogelijkheden 
zowelzowel afzonderlijk als in samenhang in spel toepassen. " 

"Academisch**  noem ik een leerdoel indien het van geen direct praktisch 
belangg is, maar gericht op het vormen van de 'wetenschapper in de dop* 
(Vann Dale). 

Eindtermm DR/K/6.4 voor mavo/vbo is hiervan een voorbeeld: 
"De"De kandidaat kan zich praktisch en theoretisch voorbereiden op zijn/haar 
bezoekbezoek aan een voorstelling waarin meerdere kunstdisciplines aan de orde 
komenkomen en schriftelijk verslag doen van de functies van de diverse kunstdisci-
plinesplines in de voorstelling. " 

"Pedagogisch**  noem ik een leerdoel indien de vorming van de mens. ge-
richtt op maatschappelijke participatie wordt genoemd. 

Eindtermm 15 van de algemene vaardigheden voor Drama luidt bijvoor-
beeld: : 
"De"De kandidaat kan beargumenteerde kritiek geven en ontvangen op drama-
tischetische vormgeving en hierbij rekening houden met de gevoelens van mede-
leerlingen.leerlingen. " 

Onderstaandd schema behelst een overzicht van de diverse soorten doelen per 
onderwijssoortt gerangschikt. Anders dan bij de kerndoelen voor de Ba-
sisvormingg en die van mavo/vbo is bij de kerndoelen voor het Basisonder-
wijss niet gespecificeerd aan welke leergebiedoverstijgende doelen Drama, 
datt als "Spel/bevordering van het taalgebruik*  wordt aangeduid, een bijdrage 
levert.. Aangezien de pedagogische leerdoelen in deze leergebiedoverstijgen-
dee kerndoelen zijn verwerkt en academische kerndoelen ontbreken, beperkt 
hett overzicht zich tot praktische kerndoelen. Bij de academische leerdoelen 
bijj  havo en vwo staan twee getallen genoemd. Het eerste getal geeft de ge-
nummerdee eindtermen weer. het tweede het totaal van de onderwerpen die 
inn de eindtermen zijn gemeld. 
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Dee volgende eindterm, bijvoorbeeld, bevat vijf onderwerpen. 
Cultuurr van de kerk in de 11L> tot en met 14° eeuw 
Dee kandidaat kan de eindtermen van domein A en B toepassen op de vol-

gendee onderwerpen: 
-- kerken met bijbehorende beeldende kunstproducten: 
-- liturgie; 
-- religieus drama in en buiten de kerk: 
-- kerkmuziek: ontwikkeling in relatie tot het Gregoriaans; meerstemmige 

mis,, motet; 
-- verzamelingen: kerkschatten. 

Soortt leerdoel 

Praktisch h 

Pedagogisch h 

Academisch h 

Academischh en 
Praktisch h 

Totaal l 

Basis--
Onderwijs s 

8 8 

8 8 

Basis-vor--
ming g 

23 3 

8 8 

1 1 

32 2 

Mavo/vbo o 

37 7 

10 0 

7 7 

2 2 

56 6 

Havo o 

19 9 

1 1 

22/49 9 

1 1 

43/70 0 

Vwo o 

19 9 

1 1 

27/56 6 

1 1 

48/77 7 

Err is duidelijk sprake van afname van praktische en pedagogische, en een 
toenamee van academische leerdoelen van mavo/vbo naar vwo. Een omreke-
ningg in percentages maakt dit nog duidelijker. 

Soortt leerdoel 

Praktisch h 

Pedagogisch h 

Academisch h 

Basis--
onderwijs s 

100% % 

Basis--
vorming g 

72% % 

25% % 

3% % 

mavo/vbo o 

66% % 

18% % 

12.5% % 

havo o 

44%% of 2 7% 

2.3%% of 1.4% 

51%% of 70% 

Vwo o 

39,55 of 24,6% 

2%% of 1.2% 

56%% of 72.7%) 
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7.. Samenvatting 

Theaterr is in de hedendaagse samenleving een vaak aan te treffen en alge-
meenn geaccepteerd fenomeen geworden, derhalve voldoet Drama aan de 
criteriaa die de WRR voor schoolvakken heeft geformuleerd om tot een keuze 
voorr de Basisvorming te komen. Het theatraal model als analyse-instrument 
maaktt reflectie op maatschappelijk functioneren mogelijk en theatrale tech-
niekenn kunnen gebruikt worden bij training in wenselijk maatschappelijk 
gedrag.. Als kunstvak biedt Drama een nuttige voorbereiding op vele tertiaire 
studies,, bovendien draagt het vak bij aan het verwerven van de algemene 
culturelee en kunstzinnige bagage die het tertiair onderwijs wenselijk acht 
voorr studenten. Hiermee voldoet Drama aan drie van de vier criteria. Het 
derdee criterium een specifieke schooltaak - acht ik niet deugdelijk. Te-
rechtt heeft de werkgroep Drama van de SLO niet gekozen voor de goedkope 
oplossingg te willen "bewijzen' dat het vak Drama vooral op school te leren 
is. . 

Hett door mij ontworpen netwerk voor Drama toont vele leergebieden die 
tezamenn op een veelzijdig kennisgebied berusten, waaruit een keuze voor 
leerplannenn mogelijk blijkt. De analyse van kerndoelen en eindtermen maakt 
duidelijkk dat de huidige keuze enerzijds tot een beperking leidt, de westerse 
cultuur,, en anderzijds tot een verbreding, een algemene theorie voor de kun-
sten.. Dat ook Drama onderdeel vormt van dit leergebied bewijst dat Drama 
geachtt wordt te horen bij de kunstvakken. 

Mett de vaststelling van de eindexamenprogramma's is de vraag of Dra-
maa een schoolvak moet zijn positief beantwoord. 

Dee maatschappelijke acceptatie van het kennisgebied van Drama en daar-
meee de derde fase van de invoering van nieuwe schoolvakken in het model 
vann Ben-David en Collins is pas eindjaren tachtig op gang gekomen. Aan-
getoondd is dat Drama de eerste drie kenmerken bevat van een schoolvak: er 
iss sprake van een breed kennisgebied, er zijn doelstellingen te formuleren, 
gerelateerdd aan algemene pedagogische doelstellingen, en er zijn leerinhou-
denn geselecteerd volgens deze doelstellingen, naar bepaalde doelgroepen. 

Hett netwerk dat het kennisgebied weergeeft, biedt een ordeningskader 
voorr de analyse van officieel geformuleerde kerndoelen en eindtermen en is 
uitt te breiden naar gelang de politieke keuze voor bepaalde leerinhouden.. 
Analysee van de programma's op praktische, academische of pedagogische 
doelgerichtheidd toont een sterke toename van academische doelgerichtheid 
diee ten koste gaat van praktische en pedagogische doelgerichtheid. Dit lijk t 
dee hypothese van Goodson te bevestigen dat tijdens het proces van vestiging 
vann een schoolvak (en de daarmee geassocieerde universitaire studierich-
ting)) vakgroepen aan de basis ertoe neigen zich te verwijderen van het pro-
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pagerenn van pedagogische en praktijkgerichte tradities in de richting van die 
vann algemene, dat wil zeggen academische, vorming. De impuls tot deze 
ontwikkelingg kwam echter niet van de vakgroepen aan de basis zelf. maar 
werdd afgedwongen door de politiek verantwoordelijken, op aandrang van de 
universiteiten,, zoals in hoofdstuk twee werd beschreven. 




