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“Wil jij mijn decor ontwerpen?”
Deze vraag markeert het begin van een hele reeks vragen. Allereerst die aan 
de uitnodiging zelf. Waarom vraag je mij? Wat wil je gaan maken? Wanneer? 
Heb je al geld? Voor welke speelplekken? Onder welke omstandigheden gaan 
we werken? Et cetera. Maar vervolgens aan het ontwerp en de ontwerper zelf. 
Waarom moet er een decor ontworpen worden? Wat is een goed ontwerp voor 
deze productie? Welke vragen stelt de ontwerper aan zichzelf? Hoe typerend 
zijn ze voor deze ontwerper? Hoe komt de ontwerper tot een ontwerp? Er 
zijn vooralsnog veel vragen, maar er blijkt een beperkt begrippenapparaat om 
ruimtelijke ontwerpen en ontwerpprocessen te bespreken. Regelmatig hoor je 
binnen het theater de tekst ‘het werkt’. Die twee woorden zeggen niets over 
het uiterlijk van het ontwerp, maar raken mijns inziens een belangrijke kern: 
een theaterontwerp kan ‘werken’. Én als het dat doet zijn we kennelijk blij met 
het resultaat. Als een ontwerp ‘werkt’, waaruit bestaat dan die werking? In de 
afgelopen jaren ben ik op zoek gegaan naar antwoorden op deze vraag, vooral 
omdat het gebrek aan reflectie daarop mij verbaasde. Dit essay is voortgekomen 
uit mijn dagelijkse praktijk van het ontwerpen en theatermaken en uit het 
lesgeven aan toekomstige ontwerpers. Het wil een aanzet zijn om binnen die 
twee gebieden constructiever te spreken over de rol van het ontwerp en het 
ontwerpproces binnen een theatervoorstelling. De vraag naar het waarom van 
de werking zal per voorstelling verschillend zijn, maar de zoektocht naar dat 
antwoord kan meer richting krijgen doordat de mogelijke veroorzakers van 
een werking traceerbaar worden. Er is niet maar één antwoord op de vraag 
waaruit de werking van het ontwerp bestaat. Er is een veelheid aan gebieden 
waarbinnen de werkingen zich zouden kunnen voltrekken. Met dit essay 
hoop ik in ieder geval dat de gesprekken over het ontwerp leuker en gerichter 
worden, door een aantal van deze gebieden te onderscheiden. 

Een begin 
Theater bezoeken is een ervaring waarbij de toeschouwer waarneemt en denkt. 
De voorstelling werd door critici jarenlang voornamelijk besproken vanuit de 
literaire traditie, zowel de literaire traditie van de kritiek als van het theater 
zelf, waarin zij zich richtten op de dramaturgie, de ontwikkeling van het 
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talige verhaal, de karakters, de kwaliteiten van spel, montage en tekst. Door 
de veranderingen van het theater zelf, waarin de tekst een minder dominante 
rol speelt, is er inmiddels toenemend belangstelling voor andere aspecten, 
waaronder bijvoorbeeld de combinatie van geprojecteerde/ bewegende beelden 
en technologie in theater. In de vorige eeuw, waarin het beeld tientallen jaren 
vooral dienst deed als metafoor of als verbeelding van een regieconcept, 
was het voor de criticus gebruikelijk om de beelden zelf te ontcijferen. Wie 
slim was, wist wat het betekende, waar het voor stond1. Ook de esthetische 
kwaliteiten van een decor of het spektakel worden wel eens besproken, 
maar vrijwel altijd blijft de werking van de beeldende middelen binnen de 
voorstelling onbesproken. 
 Mijns inziens speelt de werking zich behalve binnen het ontwerp 
juist af in de ruimte tussen de verschillende disciplines en voltrekt zij zich 
uiteindelijk ‘in’ de toeschouwer of tussen toeschouwer en het stuk. Wat zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat er een interessante betekenisontwikkeling op gang komt 
tussen de ruimte en de handelingen van de acteur, die er zonder die samenkomst 
nog niet was? Waarom gaat het juist fout als ‘een acteur zijn kostuum gaat 
spelen’? Waarom werkt een overweldigend mooi decor niet altijd? En als het 
werkt, is het dan altijd goed? Dit zijn de vragen die mij interesseren.
 Voor ontwerpers is er zelden interessante vakmatige kritiek ‘van 
buiten’ op hun werk, die er bovendien toe kan bijdragen dat er onderscheid 
gemaakt kan worden tussen de kwaliteiten en werkwijzen van ontwerpers. 
Dit gebrek maakt dat het theater veel weg heeft van een vrijplaats voor 
beeldtalen en stijlexperimenten. ‘Alles kan’, maar is dat rijkdom of armoede? 
Elke stijl kan werken, een theaterontwerp duurt tenslotte maar ‘even’ en hoeft 
niet te stollen zoals een gebouw, een plein of zelfs een confectiepak. Is dit 
vrijheid of kritiekloosheid? Veroorzaakt deze ‘kritiekloosheid’ de ene keer een 
tekort aan beeldende kwaliteit, het maakt het ook mogelijk dat interessante 
ontwikkelingen ongemerkt of onbesproken passeren. Lijken de beeldtalen in een 
theaterproductie zich regelmatig te weinig te spiegelen aan de ontwikkelingen 
in de beeldende kunsten, de ontwerpwereld en de enorme ‘beeldcultuur’ buiten 

1 Aronson schrijft: “Nonetheless, it [Cage-inspired Happenings] had profound effects 
on both art and theatre and helped to release theatrical design from a single-minded, metaphor-
bounded, imagistic approach” (Aronson, Arnold. Looking into the abbys, 2005).

het theater, een volgende keer lopen ze hand in hand of er zelfs op vooruit. 
 Binnen het artistiek team speelt de reflectie op het beeld een 
ondergeschikte rol. Bespreekbare kwaliteit en bewuste keuzes lijken minder 
belangrijk dan het werken in de veiligheid van vertrouwde ‘vrienden’ in het 
zo kwetsbare maakproces. ‘Cast’ de regisseur de ontwerper? Op grond van 
welke kwaliteiten? Wat zijn de overwegingen om samen te gaan werken in een 
artistiek team?
Nog regelmatig wordt over ontwerpen gesproken als zouden zij voornamelijk 
bedacht, misschien zelfs besteld zijn door de regisseur, waardoor er voorbij 
gegaan wordt aan de noodzakelijke samenwerking en inspirerende uitwisseling 
binnen een artistiek team. De beeldvorming over de taakverdelingen in een 
artistiek team is misschien nog altijd vrij traditioneel, maar dat wordt mijns 
inziens ook mogelijk gemaakt doordat het ontwerpproces zelden inzichtelijk 
gemaakt wordt voor de buitenwereld. Dit is een opvallend verschil met 
andere ontwerpdisciplines. Zij maken, zowel tijdens de ontwerptrajecten als 
na afloop, het volledige traject inzichtelijk voor buitenstaanders. Regelmatig 
wordt er verslag van gedaan in publicaties. Zowel de opdracht als de analyse 
daarvan en de ontwerpen zelf worden getoond in ‘kaarten’, schetsen, modellen 
en fotomontages. De reflectie kan zich dan ook richten op het volledige traject. 
Zelfs de analyse van de opdracht door de ontwerper kan daardoor onderwerp 
zijn van de kritiek. Het is om die reden dat ik twee rondetafelgesprekken 
georganiseerd heb waarin de vragen gesteld werden hoe de ontwerpers de 
werking van hun ontwerp ‘voorzagen’ en welke rol ‘het scenario’ daarin speelt. 
Ik vroeg ontwerpers uit verschillende ontwerpdisciplines en vakgebieden om 
hun ontwerptrajecten en hun keuzes daarin toe te lichten. Deze en andere 
gesprekken met collega’s en mijn eigen ervaring als ontwerper, maker en 
docent liggen aan de basis van dit essay.
 Tijdens het rondetafelgesprek merkte Marc Warning op dat de 
ontwerpers uit het theater steeds meldden ‘voor wie’ ze het ontwerp maakten, 
waarbij ze de regisseur of choreograaf noemden. De andere ontwerpers spraken 
over de context, de opdracht, de plaats, maar niet over de opdrachtgever. Dat 
opdrachtgeverschap staat binnen het theater nou juist nooit ter discussie, 
terwijl er een wedstrijd “Voorbeeldig Opdrachtgeverschap” bestaat voor de 
architectuur.
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“Werkingen”; de voorstelling als een bol, een kluwen van kruispunten en onderlinge 
beïnvloeding.  Stel je voor dat je zegt: “het ligt aan het decor...”.
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Waarom ‘de werking’ van een ontwerp? 
Twee aspecten onderscheiden het ontwerpen voor het theater. Een ruimtelijk 
ontwerp in theater is op een specifieke manier een aan tijd gebonden ruimte, de 
voorstelling heeft een bepaalde duur en is in de tijd opgebouwd, gecomponeerd. 
Het ontwerp maakt daarbinnen een (van tevoren) bepaalde ontwikkeling door, 
legt een bepaalde route af, maar bestaat na afloop van de voorstellingenreeks 
alleen in de herinnering. Hooguit ligt het materiaal in onderdelen in een 
opslag of komen delen, in een nieuwe samenstelling, terecht in een volgende 
voorstelling. Alleen voor goede bekenden roepen ze de andere voorstelling 
nog terug in de herinnering.
 Natuurlijk kan een beeld op zichzelf ‘sterk’ werken, indruk maken, 
verfraaien, vernieuwend zijn, betekenisvol zijn, maar een beeld staat in het 
theater nooit op zichzelf. Een foto van een scenografisch ontwerp geeft een 
gemankeerd beeld van dat ontwerp, want zelden is daarop de samenhang 
met de andere gebeurtenissen goed te zien. Zelfs als het de opzet van een 
project is om de disciplines onafhankelijk van elkaar te ontwikkelen en 
samen te brengen op een première, zal het de spanning tussen die disciplines 
zijn, die het experiment de moeite waard maakt. Door de samenkomst van 
tekst, handeling/ beweging en beelden/ geluiden (op één bepaald moment) 
ontstaan toevoegingen, uitbreidingen, contrasten en/ of verdiepingen, die in de 
afzonderlijke delen nog niet, of minder uitgesproken, aanwezig zijn. 
 De werking is dus het gevolg van een bepaalde transformatie, een 
ingreep of het gevolg van het samenspel tussen verschillende middelen (media) 
en voltrekt zich in de toeschouwer of bezoeker. Het ontwerp zelf veroorzaakt 
(mede) een bepaalde werking, maar is die werking niet. Een stoel biedt de 
mogelijkheid om bijvoorbeeld te zitten en legt dat gebruik in het verschiet, 
maar is zelf niet het zitten. In de (landschaps)architectuur wordt gesproken 
over “het opladen van een ruimte met een programma”. Dat programma 
kan bestaan uit het programma van eisen dat door de opdrachtgever is 
opgesteld, maar het definitieve programma ontstaat uiteindelijk tijdens het 
ontwerpproces en kan veel meer of minder mogelijkheden bieden dan gevraagd 
werden of gebruikt zullen worden. Dat programma schept een veelheid aan 
(gebruiks)mogelijkheden, dwingt wellicht (juist of oneigenlijk) gebruik af 

of verleidt de gebruiker om iets (op een bepaalde manier) te beleven of te 
gebruiken. Zo biedt een bank in het park een rustpunt, ook als je er nog niet op 
zit en biedt het een bepaald perspectief op dat landschap als je er wel op gaat 
zitten. Maar de bezoeker kan er ook voor kiezen om op de rugleuning van die 
bank plaats te nemen of erop te gaan liggen. Tegenwoordig worden overigens 
juist programmaloze ruimtes ontworpen, die de invulling van het gebruik en de 
beleving van de ruimte volledig willen overdragen aan de gebruikers van die 
ruimte. 
 Om tot gereedschappen te komen waarmee de werking van beelden 
geanalyseerd kan worden, kijk ik daarom naar het ontstaansproces van een 
ontwerp. Daarin bekijk ik als eerste ‘het programma’ van het ruimtelijk ontwerp 
in een voorstelling. Ik geef er in dit essay de voorkeur aan om te spreken over 
de functies, de functionaliteiten, die het ontwerp heeft in het geheel van de 
voorstelling in plaats van te spreken over een programma. Wel vind ik het 
‘opladen’ van de ruimte een erg bruikbare parallel. Ik neem het ontwerptraject 
onder de loep, omdat de samenwerking binnen een team, als onderdeel van 
dat traject, een medebepalende factor is voor het uiteindelijke gebruik van 
de kwaliteiten van het ontwerp. Een lichtontwerper zou bijvoorbeeld de 
verschillende gedaantes van een ontwerp zichtbaar kunnen maken. Ik noem 
dit geheel, het werk van de ontwerper én de samenwerking in een team, een 
scenario voor het ontwerptraject. 

1. De functionaliteiten:
Wanneer er iets over het ruimtelijk beeld wordt gezegd in een recensie, wordt 
dit beeld daarvoor regelmatig geïsoleerd van de rest van de gebeurtenissen. Op 
die manier kan er over de vorm of de esthetische kwaliteit van het beeld zelf 
gesproken worden. Mij interesseert het functioneren van het ruimtelijk ontwerp 
in het geheel van een voorstelling. Welke mogelijkheden biedt het ontwerp 
aan, welke functies vervult het in het geheel, met welk programma is de ruimte 
opgeladen? Ik onderscheid verschillende functionaliteiten, die ik direct koppel 
aan de doelen die de ontwerper zichzelf kan stellen. Door het functioneren 
van een ontwerp in dat traject naar de voorgrond te halen, maak ik andere 
beeldbeschrijvingen als inhoud, vorm, functie en context, tot functionaliteiten 
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van het ontwerp en maak ik ze daar ‘tijdelijk’ ondergeschikt aan. Het kan de 
functie van een ontwerp zijn om een bepaalde betekenis over te brengen of de 
functie van het ontwerp om een esthetisch genoegen te veroorzaken. Binnen 
die functionaliteiten kiest en formuleert de ontwerper zijn eigen doelen die zich 
richten op de beoogde werking van zijn ontwerp. Door verschillende functies 
te onderscheiden ontstaan clusters waarbinnen en waartussen de werking zich 
kan voltrekken. Gesprekken met collega’s en studenten, maar ook het bekijken 
van eigen en andermans voorstellingen en ontwerptrajecten leverden deze 
voorlopige reeks functionele categorieën op. Het vervolg van dit onderzoek 
moet aantonen of ze voldoende onderscheidend zijn en of deze verdeling zijn 
nut bewijst in de analyse van de werking.

Met welk doel ontwerp je een ruimte voor een voorstelling?
Zolang ik ontwerp en nog meer sinds ik les geef, stel ik mezelf de vraag waarom 
er eigenlijk een (scenografisch2*) ontwerp nodig is. De veronderstelling dat het 
stuk ‘ook wel zonder kan’ richt me op de specifieke vragen die de opdracht me 
stelt. Maar het roept ook vragen op naar de specifieke kwaliteiten van ontwerpers 
in het theater. Wat onderscheidt een ontwerp voor theater van elk ander ontwerp 
of van een kunstwerk? Is het alleen een andere context? Yannis Kounellis, 
Karel Appel en andere beroemdheden realiseerden schijnbaar probleemloos 
een theaterontwerp en het vak van decorontwerper is voortgekomen, zo leerde 
ik, uit de schilderkunst. Als volwaardige studierichting bestaat het in Nederland 
amper dertig jaar. Het “Klein lexicon voor de theaterpraktijk” (Klinkenberg, 
Rob. Drie kluiten op een hondje, 2005) leert me bovendien dat een scenograaf 
een decorontwerper is die deftig loopt te doen. Is de keuze voor een beroemde 
kunstenaar een kwestie van ‘beeldcasting’, gaat het om de theatrale kwaliteiten 
2 * Van Kerckhoven schrijft over scenografie: “een ruimte laat zich – zeker in het the-
ater – niet herleiden tot de omschrijving en lokalisering van de mensen, voorwerpen en dingen 
die zich binnen haar grenzen bevinden. Het gaat immers in eerste plaats om het ruimtegevoel 
dat door een toneelbeeld ontstaat en om de relatie die het aangaat met de globaliteit van de 
voorstelling. Vandaag worden woorden als decor en decorontwerper meer en meer vervangen 
door scenografie en scenograaf. Het toneelbeeld lijkt niet langer een illustratief, ondergeschikt, 
toegevoegd-maar-niet-levensnoodzakelijk element van de voorstelling; vandaag – zo zegt het 
woord scenografie – wordt de ruimte geschreven, ze wordt gevuld met betekenissen;...” (Van 
Kerckhoven, Marianne. “Een reis in de ruimte/ een wereld zonder middelpunt” in Van het kijken 
en van het schrijven, 2002 p. 65).

van het werk? Wat maakt een ontwerp tot een theatraal ontwerp? Soms is het hip 
om een bekende architect of ontwerper van eigentijds ‘design’ te consulteren. 
Wat gebeurt er als ‘design’ op de theatervloer belandt? Krijgt het ontwerp in 
die context een andere betekenis of verandert de context van het theaterstuk 
juist door het design? Past de ontwerper zijn methode van werken aan, wanneer 
hij of zij voor het theater werkt? Alles lijkt mogelijk, elke denkbare stijl is 
in het theater te vinden, van schaamteloos romantisch tot minimalistisch, van 
geabstraheerd realisme tot fantastisch gestileerd. De ogenschijnlijke willekeur 
aan mogelijkheden maakt het voor mezelf noodzakelijk te onderzoeken wat de 
functie van een ontworpen ruimte in het theater kan zijn en waarin deze zich 
mogelijk onderscheidt van disciplines buiten het theater.
De navolgende opsomming is het resultaat van in de loop van de tijd 
geformuleerde functies. In een poging voorbij te raken aan het benoemen 
van stijlen en beschrijven van uitsluitend uiterlijke kenmerken ben ik op zoek 
gegaan naar eigenschappen van een theatraal ontwerp. De interdisciplinaire 
context is bijzonder en onderscheidend. Een architect zal nooit de rekwisieten 
en gordijnen achter de ramen van de gevel van particuliere woonhuizen 
kunnen bepalen en over een plein lopen mensen in zelfgekozen kleding. In 
theatervoorstellingen is alles vormgegeven, alles getransformeerd en zelfs het 
toeval georganiseerd of gekozen. Elke discipline staat in die zin in dienst van het 
geheel, omdat alleen het geheel gepresenteerd wordt voor het publiek. Anders 
gezegd is elke discipline geïsoleerd van de andere ‘af’, maar incompleet. De 
werking van elke afzonderlijke discipline wordt beïnvloed, soms zelfs bepaald, 
door de andere, ook als het gaat om contrasten en conflicten of als er bewust 
geen overleg is geweest tussen de partijen. Het is altijd een gekozen totaal, ook 
als er niet gekozen is. 
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Wat er zoal van invloed is op het ontwerp.
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Er zijn naast de eigenschappen van het theaterontwerp productieomstandigheden 
(waaronder vanzelfsprekend het budget) die grote invloed hebben op het 
resultaat. De effecten daarvan zijn de moeite van het bestuderen waard. Zo 
worden ontwerpen voor theater sterk beïnvloed door de eventuele reis die ze 
gaan maken langs kleine, middelgrote en grote zalen, gymzalen en locaties. De 
maten en verhoudingen van die verschillende soorten zalen wisselen enorm. De 
maten van een grote zaal stammen uit een eeuw waarin het belangrijk was om 
indruk te maken en de wonderen van de illusie te verrichten, die illusie staat al 
een hele tijd niet meer bovenaan het lijstje van beoogde werkingen. Van grote 
invloed op de mogelijkheden van de ontwerper zijn het aantal meereizende 
technici en de beschikbare opbouwtijd. De maat van de vrachtwagen, het aantal 
vrachtwagens en de maten van de toegangswegen naar de repetitieruimte en 
het uiteindelijke podium spelen een rol. De repetitieruimte zelf, de afmetingen 
daarvan en de eventuele aanwezigheid van een werkplaats met vakmensen ter 
plaatse maken voor een ontwerper heel veel uit. In dit essay neem ik deze 
omstandigheden alleen op in de illustrerende modellen.
 De beschrijving van de functionaliteiten richt zich op de verschillende 
vragen waarop een antwoord gezocht kan worden en op het perspectief, de 
activiteiten en doelen van de ontwerper tijdens het proces. Verandert er iets in 
de ene functie dan heeft dat onherroepelijk invloed op een andere. Ze worden 
hier uiteen gehaald zodat ze instrument kunnen worden in de analyse van 
het ontwerpproces en de werking van het ontwerp, maar zijn onlosmakelijk 
verbonden. De volgorde is niet geheel willekeurig, maar heeft niets te maken 
met hiërarchie. Eerder is het zo dat ontwerpers zich onderscheiden van elkaar 
doordat ze hun prioriteiten in verschillende functies leggen. Maar ook dan 
blijft het een feit dat hun keuzes in dat ene gebied een uitwerking hebben op 
andere functies.

a. Het perspectief bepalen 
Bij aanvang van een ontwerptraject zal vaak duidelijk zijn waar de voorstelling 
kan gaan spelen. Binnen de mogelijkheden die de speelplekken bieden en 
vanuit de wensen van de makers wordt nagedacht over de publieksopstellingen. 
Waar bevind zich de toeschouwer ten opzichte van de handeling? Beweegt 

de toeschouwer zelf, kan of moet de toeschouwer zich verplaatsen of 
beweegt het speelvlak ten opzichte van de toeschouwer? De positie van de 
toeschouwer bepaalt ook hoeveel energie de toeschouwer nodig heeft om het 
gebeuren te kunnen zien en te kunnen horen, om het geheel te volgen. Binnen 
publieksopstellingen kunnen verschillende kwaliteiten of klassen zijn. Een deel 
van het publiek kan bijvoorbeeld op de scène geplaatst worden. Buitenlocaties 
bieden nogal eens eenvoudige zitplaatsen, soms lawaaiige tribunes en veel 
omgevingsgeluid. Het zijn factoren die mede bepalen hoeveel energie het kost 
om geconcentreerd te blijven kijken en luisteren. Een stoel biedt voor een 
bepaalde tijd zitcomfort, daarna neemt het onrustig schuiven toe.

b. Het veroorzaken/ faciliteren van handelings-/ bewegings-/ 
spelmogelijkheden
Ontwerper en spelers/ regisseur delen een ‘territorium’, elke ruimtelijke ingreep 
heeft daarom gevolgen voor de mogelijkheden van de spelers. De ontwerper 
kan ruimte scheppen of beperken voor de mise-en-scène en de handelingen. 
In het ontwerp kunnen de onderlinge verhoudingen tussen spelers beïnvloed 
worden. Er zijn misschien mogelijkheden die van te voren gewenst zijn, zoals 
zitmogelijkheden of hoogteverschillen, maar een ontwerper kan ook niet-
geplande of niet-gevraagde mogelijkheden genereren. De ontwerper kan de 
ruimte de kans geven om zich buiten hem om te ontwikkelen, de ontwerper 
is op die manier generator of katalysator (versneller) van spelmogelijkheden. 
Door te kijken naar een ruimte kunnen bepaalde spelfuncties verwacht 
worden door de toeschouwer en het is ook aan de ontwerper om te spelen 
met de verwachtingspatronen van de toeschouwer over dat gebruik en de 
ontwikkelingen van de ruimte.

c. Het bepalen waar we zijn
Tijd en ruimte zijn twee ordenende principes en onderling onlosmakelijk 
verbonden. In wezen zijn tijd en ruimte één. Een ruimtelijke ingreep heeft 
invloed op het tijdsgebruik en de -beleving en omgekeerd. Gaat het bij b. om 
verhoudingen tussen spelers onderling en mogelijkheden voor de spelers, in 
deze categorie gaat het over de verhoudingen tussen ruimte/ tijd en spelers, 
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zoals gezien door het publiek. In de volgende twee subcategorieën verschuift 
het perspectief van ruimte naar tijd, om praktische redenen zijn ze uit elkaar 
gehaald, want elk heeft een eigen meetinstrument; centimeters en minuten of 
materie/ leegte en verandering. 

Definiëren of componeren van ruimte-tijd
In deze categorie gaat het om het beantwoorden van twee verschillende 
vragen:  

1. In welke wereld zijn we? Het doel van deze vraag is een plaatsbepaling. 
Hier gaat het over de mate waarin er al dan niet in beelden, detaillering 
en objecten wordt verwezen naar bestaande, herkenbare (dagelijkse) of 
bekende (fantastische) werkelijkheden buiten het theater. De middelen 
worden ingezet zodat duidelijk wordt waar, in welke ruimte, de spelers 
zich bevinden. De manier waarop de beeldmiddelen worden ingezet 
(citerend, associatief, illustratief, minimaal, gestileerd, montage en 
dergelijke) bepaalt de stijl, de gekozen beeldtaal.

2. Hoe verhoudt de speler zich tot de ruimte? Deze vraag bepaalt de 
verhoudingen tussen de ruimtelijke elementen onderling en tussen de 
speler en de ruimte. De verwijzingen zijn hier niet interessant. Het 
speelt in dit theater, op deze locatie, in deze ruimte, hier en nu. Nu 
gaat het over middelen als maatvoering, schaal, verhouding, afstand, 
diepte, voor/ achter, links/ recht, zichtbaar, onzichtbaar. Welke 
(compositorische) elementen worden gebruikt en welke invloed 
hebben ze op de verhoudingen en de menselijke schaal? 

Definiëren of componeren van tijd-ruimte
In deze categorie opnieuw twee verschillende vragen:

3. In welke tijd speelt het? Hierbij gaat het over de tijd waarin het 
verhaal speelt. Een bepaling van de tijd door de verwijzingen in 
beelden naar bestaande of bekende (historische, actuele, fantastische 
of futuristische) perioden buiten het ‘nu’ in dit theater.

4. Op welk moment gebeurt wat? Deze vraag gaat over timing en 
dynamiek, de compositie van de veranderingen in de tijd. De fasering 

van het stuk, het tempo en het ritme in het verloop van ruimtelijke of 
beeldende gebeurtenissen, de mogelijke herhalingen van ruimtelijke of 
sferische transformaties die de beleving van tijd door de toeschouwer 
beïnvloeden.

Marc Warning, Hersenschimmen (Ro-theater/ Guy Cassiers, 2006)
De omgeving van Maarten Klein verandert onder invloed van zijn dementie. Wij maken als toe-
schouwers mee hoe hij de wereld om zich heen ervaart. Daarmee zien we de onttakeling van 
zijn herinneringen, zijn leven en van wie hij was. De werking van de beelden wordt mede bepaald 
door de timing en het tempo van deze veranderingen, veroorzaakt door licht- en videoprojectie 
en fysieke veranderingen. Ze lopen vooruit of volgen op de ontwikkelingen van het personage, 
maar ook de mate waarin de toeschouwer kan voorspellen wat de komende verandering in het 
beeld zal zijn is belangrijk. Bij Hersenschimmen waren de veranderingen en de uitwerking die ze 
hadden een aangrijpende verrassing.
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d. Spelen met het geheugen van de toeschouwer 
Ik zie het werk van de ontwerper steeds als het realiseren van een aan tijd 
gebonden ontwerp. Uiteindelijk voltrekt de voorstelling zich in de toeschouwer, 
waar het geheel samenkomt. De ontwerper zet zichzelf in deze functie 
nadrukkelijk op de stoel van de toeschouwer, hij speelt met het geheugen 
van die toeschouwer. Hij kan aanwezige kennis en ervaring van dat publiek 
veronderstellen. Hier onderscheid ik drie verschillende ‘soorten’ geheugen 
van dat publiek, die gekoppeld kunnen worden aan verschillende manieren om 
betekenisvolle ruimtes te creëren.

1. Het voorstellingsgeheugen beperkt zich tot het stuk zelf en tot de 
duur ervan. De ontwerper kan terug of vooruitwijzen naar beelden 
en gebeurtenissen in het stuk door bijvoorbeeld herhaling van 
beelden, variatie op beelden, veranderingen in beelden en door 
te spelen met de verwachtingen of herinneringen die bepaalde 
ruimtes oproepen. Er wordt in de loop van het stuk een koppeling 
gemaakt tussen de speelplek, de omgeving, en de gebeurtenissen 
in het stuk, waardoor de theaterruimte een eigen geschiedenis 
krijgt. De ruimte is na afloop gevuld met de herinnering aan of de 
echo van het stuk. Het zien van de plaats van handeling roept de 
herinnering terug aan wat er zich afspeelde. Beelden, geluiden en 
geuren spelen een sterke rol in het oproepen van herinneringen. 
Ook wanneer de ruimte fysiek niet veranderd, kan het lichtontwerp 
verschillende gedaantes van de ruimte zichtbaar maken en 
koppelen aan sferen en situaties of locaties die terugkeren. De 
ruimte kan ook veranderingen ondergaan doordat sporen van de 
gebeurtenissen zich aftekenen in de ruimte. Ook het gebruik van 
de ruimte kan zich herhalen, waardoor het vorige gebruik terug 
in de herinnering wordt geroepen. Het gegeven dat het stuk zich 
afspeelt ‘hier en nu, op deze speelplek’ zonder dat deze ruimte 
verwijst naar of bedoeld is als, maakt het mogelijk ruimtes te 
creëren die vooral verwijzen naar zichzelf op dit moment. Zelfs 
als er gebruik wordt gemaakt van elementen die we herkennen 
uit het dagelijkse leven wil dat niet zeggen dat er een bepaalde 
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concrete werkelijkheid of context buiten het theater bedoeld 
wordt als ‘de plek waar we zijn’. Mogelijk roepen de elementen 
associaties op met andere ruimtes of situaties buiten het theater 
of geeft het gebruik van de ruimte aanleiding om parallellen te 
zien tussen de verschillende werkelijkheden. Dit soort ruimtes is 
in eerste instantie bedoeld om zichzelf te zijn en een omgeving 
te maken voor de spelers en voor dit stuk. In de loop van het stuk 
kan de ruimte meer lagen krijgen door te veranderen of doordat 
het gebruik associatieve verbanden oproept. Bij aanvang dringt 
zich in ieder geval geen eenduidige interpretatie op. Na afloop 
kent het publiek de meegegeven betekenissen. 

2. Het collectieve geheugen maakt het mogelijk gebruik te maken 
van gemeenschappelijke (cultuurbepaalde) betekenissen. De 
ontwerper citeert, transformeert, verwijst naar en varieert op 
bekend veronderstelde tekens en betekenissen. Hij creëert 
herkenbare of herleidbare ruimtes, metaforen, metonymieën 
en analogieën. Een ruimte kan daardoor vanaf de eerste blik 
betekenissen genereren of herkenbaar zijn in zijn verwijzing en 
in zijn poging een dieper liggende betekenis of parallel over te 
dragen. De ruimte hoeft niet overeen te komen met de situering 
in de theatertekst, maar zal in overdrachtelijke zin betekenend 
zijn. Het lijkt overigens soms een reflex om de ruimte hoe dan 
ook te willen duiden, ook als noch het stuk, noch de ruimte daar 
aanleiding toe geven, het is kennelijk een grote geruststelling als 
we weten welke metafoor door de ontwerper gecreëerd is. De 
betekenis is vanaf de eerste blik meegegeven aan deze ruimtes, 
maar zal zich hoe dan ook in de loop van een stuk (verder) 
ontwikkelen. De samenwerking tussen de ruimte, de attributen, 
de spelers en de andere media beïnvloedt de ontwikkeling van de 
betekenis(sen).

3. Het individuele geheugen is de koppeling van persoonlijke 
ervaring en geschiedenis van een toeschouwer middels de 
interpretatie die hij geeft aan beelden en gebeurtenissen in dit 

stuk. Dit individuele geheugen maakt het mogelijk dat iedereen 
uiteindelijk alleen zijn eigen voorstelling ziet en behoedt de 
publieksgroep voor eenvormigheid. De spelers treffen daardoor 
elke avond een ander publiek. 

e. De ruimte en/ of elementen daarin tot tegenspeler maken
De ruimte of ruimtelijke elementen kunnen een obstakel zijn, een hindernis, die 
de motoriek van de speler beïnvloedt en beweging genereert. Zo zal alleen al 
het materiaal of de helling van de ondergrond bepalend zijn voor de klank van 
de voetstappen en voor de snelheid waarmee bewogen kan worden. De berg 
aarde in de voorstelling Föld (Krisztina De Châtel) van ontwerper Conrad van 
de Ven was veranderende ruimte en materiaal voor de dansers en bepaalde de 
ontwikkeling van de bewegingen en van het stuk. Ruimte of de objecten daarin 
kunnen zelf de hoofdrol spelen, zoals in Hinderlaag van Jeroen Henneman. 
Er zijn veel voorbeelden van ruimtes die ‘een eigen leven’ leiden en daarmee 
invloed hebben op het verloop van de voorstelling of op gebeurtenissen daarin. 
Meer of minder nadrukkelijk kan de ruimte zich voordoen als een tegenspeler 
met een eigen motoriek of een eigen geluid en timing. Dat kunnen omvangrijke 
en spectaculaire installaties zijn, maar in de voorstellingen van Dood Paard 
bijvoorbeeld manifesteert de ‘technicus’ zich als medespeler via de lampen 
en de elektronische apparaten die zich in de ruimte bevinden. Ze schijnen 
op willekeurige momenten te bewegen, geluid te maken of te veranderen. 
Soms geven ze op die manier commentaar, soms wordt er op gereageerd door 
de spelers, soms niet. Ze zijn vooral aanwezig. In de voorstelling Snaren 
(Gerardjan Rijnders) heeft Marc Warning een opeenvolging van beeldende 
en ruimtelijke gebeurtenissen ontworpen, die de spelers soms zelfs lijken te 
overvallen; grote hoeveelheden pet-flessen en knuffelbeesten vallen uit de kap 
en de theatermachinerie wordt ingezet om een constant veranderend beeld te 
creëren.
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Marc Warning, Snaren (Toneelgroep Amsterdam/ Gerardjan Rijnders, 2002)
De theaterruimte is volkomen donker. Er verschijnen witte letters; “Niets” staat er, maar daarna 
kantelt de “N” weg en staat er “iets”. Het begin is er dus al als een reuzenbaby neerdaalt uit de 
kap. Zo volgen beeldende gebeurtenissen elkaar op, sommige haast symbolisch, anderen volstrekt 
onbegrijpelijk. Vallen de knuffels nog zacht met duizenden uit de toneeltoren op de spelers, met de 
pet-flessen breekt de hel los. Op de achtergrond verschuiven, nauwelijks merkbaar, transparante 
gekleurde cirkels ten opzichte van elkaar en ontstaan nieuwe kleuren en vormen. 
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f. De ervaring van de toeschouwer beïnvloeden
Het ‘ah en oh’ van het theater, de prachtige monumentale ruimtes, de 
verbluffende esthetiek, de geweldige lichtshow, de vergrotende trap van mooi 
die ons meevoert in stille bewondering of indrukwekkende effecten. De moeder 
van alle theatraliteit woont in deze hoek. Maar ook op veel kleinere schaal kan 
de ervaring van de toeschouwer verhevigd worden door op het juiste moment 
een verandering in beeld te ensceneren, dankzij kleine verschuivingen in het 
licht of door de dynamiek in het geluid, een subtiele verandering in de ruimte. 
De schaal van de grote zaal leent zich voor monumentale ruimtes of weidse 
landschappen. In deze functie houdt de ontwerper zich in ieder geval bezig met 
de opdracht om de beleving van de toeschouwer te verhevigen, bijvoorbeeld 
door:
- de verwarring te vergroten door een complexe en chaotische omgeving te 
scheppen;
- de maatvoering en schaal in te zetten ter bevordering van een monumentale, 
indrukwekkende, beleving: de actrice maakt een groots entree via een trap;
- het veranderen van de sfeer van de ruimte en daardoor van de ervaring van 
de toeschouwer: door verandering in lichtrichting en -kleur worden kleur en 
textuur van de ruimte volledig veranderd;
- het bewerkstelligen van esthetisch genoegen, bijvoorbeeld door afgewogen 
composities en fraaie materialen en materiaalbewerkingen, vakkundig werk. 
In de afgelopen decennia stond de soberheid van het modernisme bijvoorbeeld 
voor goede smaak en schoonheid. 
 
g. Vernieuwen
Vanuit een groot bewustzijn van de actualiteit en de geschiedenis van het 
theater of de ontwikkelingen in het (eigen) ontwerpvak, de wens hebben om 
te vernieuwen. Vanzelfsprekend kan die vernieuwing zich op alle fronten 
afspelen, dus zowel in vorm, functie, inhoud als in de context. Door het 
gebruik bijvoorbeeld van nieuwe technieken of materialen, door het publiek 
op een andere manier te betrekken bij de voorstelling, door te breken met wat 
gangbaar is binnen een bepaalde cultuur. 

De verschillende functies zijn in deze opsomming steeds gekoppeld aan 
mogelijke werkingen, waardoor het mogelijk wordt om te kijken waar de 
ontwerper prioriteiten heeft gelegd en waarin de kracht van het ontwerp tot 
uitdrukking komt. Het begrip werkingen is zeer algemeen, maar ik geef de 
voorkeur aan ‘werking’ boven ‘doel’, omdat het meer verbonden is met de 
factor tijd; een werking gaat zich voltrekken, een doel wordt bereikt. Het 
ontwerp is een doel, maar vind zijn kracht in de werking. 
 De opsomming a tot en met g beoogt niet een compleet overzicht te 
zijn, maar biedt mogelijke perspectieven, ingangen, van waaruit gesproken kan 
worden. Het is een basisvoorraad in de gereedschapskist, die steeds opnieuw 
samengesteld kan worden.

2. Het traject
Hoe analyseert de ontwerper de opdracht? Hoe onderzoekt en voorziet hij de 
werking? Welke opdrachten stelt hij zichzelf en welke conclusies leiden naar 
het ontwerp en hoe worden de plannen ingebed in het geheel? De analyse van 
de opdracht leidt tot het formuleren van ‘werkingen’ waarnaar gezocht gaat 
worden. Tijdens het ontwerpproces zal het fundament gelegd moeten worden 
voor deze werkingen, ze worden vermoed of voorzien en uitgeprobeerd of ter 
discussie gesteld. Dat gebeurt in repetities (1:1), (ruimtelijke) schetsen, proeven 
en (schaal)modellen als representaties van het plan. De rondetafelgesprekken 
en interviews leverden me informatie en vergelijkingsmateriaal op. Deze 
vergelijking geeft inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen 
ontwerpers en tussen verschillende ontwerpdisciplines die ook tot een 
wederzijdse inspirerende uitwisseling kunnen leiden.
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Drie werkruimtes voor het ontwerpproces.



L E C TO R A AT  T H E AT R A L E  M A A K P R O C E S S E N

��

T I J D  VO O R  R U I M T E

��

Wat doet de ontwerper in het ontwerpproces?
Ik gebruik hier als basis het model voor het ontwerptraject van Ester van de 
Wiel en Hans van der Markt dat door hen ontwikkeld is bij de afdeling ‘Public 
Space’ van de Designacademie in Eindhoven. Zij geven daarin de verschillende 
activiteiten van de ontwerper een eigen ruimte, een werkplek. Elke ruimte 
heeft een eigen functie en omvat eigen activiteiten van de ontwerper. Ik pas 
het model toe op het theater, scherp een aantal ‘startvoorwaarden’ aan en leg 
het traject naast het traject van een productieproces. Het voordeel van het 
beschrijven van een ontwerp ‘model’ is vooral dat er iets is om je tegen af te 
zetten, iets om te verwerpen of om te vergelijkingen met je eigen wijze van 
ontwerpen. Een model wekt misschien de indruk dat ontwerpen voornamelijk 
een rationeel proces is, maar dat is schijn. De luxe van het ontwerpen schuilt 
vooral in het irrationele verdwalen, in de mogelijkheid om het schijnbaar niet 
ter zake doende naar de voorgrond te trekken, om verbanden te leggen die nog 
niet zichtbaar waren, om je eigen ontwerpvragen en opdrachten te formuleren 
en je persoonlijke voorkeur te volgen. Dat maakt het gelukkig niet onmogelijk 
om een model te gebruiken ten behoeve van de zoektocht naar de werking van 
een ontwerp. 
 Hieronder beschrijf ik drie delen, fases, van een ontwerpproces, 
die voortdurend onder invloed van elkaar staan. Tussen de delen kan door 
de ontwerper heen en weer bewogen worden, er is geen vaste volgorde (zie 
illustraties). Ze onderscheiden zich van elkaar, omdat ze een eigen veelheid 
aan activiteiten herbergen en vooral omdat ze een eigen startmotor en een 
eigen doel hebben. 

Het archief:
Motor: opdrachtvraag
Activiteiten: analyseren/inventariseren/exploreren/selecteren/categoriseren en 
in kaart brengen 
Doel: herformuleren opdrachtvraag en koppeling aan zoektocht naar de 
werking

De beginvraag van de opdrachtgever zal beantwoord worden met een veelheid 
aan tegenvragen aan die opdrachtgever en aan de bekende ‘bronnen’, zodat de 
ontwerper zicht krijgt op de eigenlijke vragen achter die eerste. De ‘duizend 

vragen’ kunnen gesteld worden aan de opdrachtgever, het onderwerp, de 
geschiedenis et cetera. Er is nooit maar één vraag, er is een veelheid aan 
behoeftes, bij de opdrachtgever en de gebruikers, bij de ontwerper. Er is een 
veelheid aan ‘activiteiten in tijd en ruimte’, het programma, die aanleiding 
zijn voor de zoektocht. In het theater wordt het programma gevormd door de 
gebeurtenissen die zich af zullen gaan spelen, door de vraag “waar gaat het 
over?”. Deze fase zal uiteindelijk leiden tot de goede redenen waarom je iets 
wil gaan ontwerpen. De ontwerper bedenkt wat hij zelf wil gaan faciliteren of 
wat hij wil veroorzaken. De eerste vragen liggen er altijd: wat moet er gaan 
gebeuren, wat wil ik dat er gaat gebeuren, wat ga ik maken om ervoor te zorgen 
dat het kan gaan gebeuren. 
 Er begint een zoektocht naar kennisgerichte, visuele en/ of 
ervaringsgerichte informatie. Deze zoektocht heeft al een persoonlijke 
richting. Je kunt als ontwerper alle kanten op, maar je kiest een richting 
in het woud van mogelijkheden. Daarbij speelt een zekere ‘spanning’ of 
fascinatie een belangrijke rol bij de keuze van je eigen onderwerpen, omdat 
het nieuwsgierigheid stimuleert en uitdaagt verder te zoeken en voorkomt 
dat je nu al antwoorden gaat formuleren. Er zijn programmatische eisen en 
omstandigheden, mogelijkheden of verwachtingen, die je onderzoekt en 
gebruikt om verder te zoeken. Er zijn thema’s waar je warm voor loopt en 
anderen die niet in je opkomen. Deze veelheid aan gegevens kan in kaart (in 
beeld) gebracht worden door te categoriseren, selecteren, te illustreren, te 
combineren, te manipuleren. Zelfs als die kaart zich alleen in het hoofd van de 
ontwerper bevindt wordt er hier een bodem gelegd. 
 Deze in kaart gebrachte selectie leid je naar de uiteindelijke 
herformulering van de vraag, de opdracht. Daardoor geef je jezelf als 
ontwerper de definitieve opdracht waarvoor je nu je persoonlijke archief kan 
raadplegen. In dat archief ligt waarschijnlijk al een hoop materiaal en ervaring 
uit eerdere opdrachten opgeslagen, die opnieuw gebruikt kan worden. De 
nieuwe vraag herbergt een werking, of werkingen, waarnaar je op zoek zal 
gaan; een richtinggevend en vruchtbaar plan (concept) dat aanleiding geeft 
tot verschillende mogelijke oplossingen. Waarnaar ben je op zoek? Welke 
parallellen wil je gaan onderzoeken en waarom? Welke werking wil je 
bewerkstelligen? De vraag kan zich richten op ‘werkingen’ op alle niveaus 
(formeel, functioneel, inhoudelijk, context).
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foto Walter Herfst
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De binnentuin is een doorlopende produktie met de facilitaire
dienst als operator, die aan de hand van het draaiboek de regie
voert over deze plek.

De Operator bij RWS: Plannen, meten, sturen.
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Het eerste jaar van het draaiboek bevat een testprogramma. Het
testprogramma bevat 9 proefopstellingen. Na 1 jaar zal het programma
geëvalueerd en aangepast worden in overleg met de gebruikers. 

Vormgeving en organisatie van RWS is gebaseerd op het denken in scenario’s.

        

ASFALT 
plooibaar, goede drager van sporen,  naadloos, optimale mobiliteit, identiteit
van RWS vertaalbaar in asfalt. Het zwarte goud. Black is beautiful.

Sporen: Noteren en lokaliseren van gebeurtenissen. * 
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Het laboratorium:
Motor: (nieuwe) vraag naar een werking of werkingen
Activiteiten: het maken maakt het denken mogelijk: experimenteren, testen, 
bewerken, improviseren
Doel: meerdere mogelijke modellen

In deze ‘tussentijd’ wordt het ontwerpen uitgesteld. De opnieuw geformuleerde 
vraag leidt naar experimenten, praktisch onderzoek, waarin verschillende 
mogelijke transformaties (ingrepen, veranderingen, interventies) uitgeprobeerd 
worden. Vragen als “hoe kan ik ervoor zorgen dat de wekelijkse markt nog 
naijlt op deze plaats” of “hoe wordt de verdwenen historie van deze plaats 
zichtbaar” of “hoe kan ik ervoor zorgen dat de nachtmerrie die de hoofdrol 
speler meemaakt zichtbaar wordt” leiden elk tot verschillende mogelijke 
modellen. Hier gaat het over uitproberen, schetsen, proeven doen, testen, 
modellen bouwen, materialen kiezen en (be)werkingen uitproberen. Essentieel 
is in deze fase dat het maken, het denken mogelijk maakt. Door uit te proberen 
en te doen worden mogelijkheden en werkingen aannemelijk of zichtbaar. Het 
doen heeft vervolgens invloed op het denken over de vraagstelling. 
 Deze fase eindigt in een aantal modellen. Modellen, omdat er nog 
geen sprake is van een eindbeeld, een ontwerp, maar van scenario’s of schetsen 
voor een werking: Als ik dit doe, dan... . Belangrijk is dat de modellen een 
tastbaar gevoel geven voor wat het kan gaan worden. Daarbij betrekken 
ze een mogelijke implementatie, hoe ga ik dit plan inbrengen in het proces 
van verandering. Wie of wat heb ik nodig om ervoor te zorgen dat dit, deze 
werking, gegenereerd kan worden. Eén model wordt uiteindelijk naar voren 
geschoven.

Het atelier:
Motor: een model
Activiteit: ontwerpen, vormgeven, uitvoering bepalen, kritische reflectie
Doel: het definitieve ontwerp

Deze fase is die van het eigenlijke ontwerpen. Hier krijgt het model zijn 

uiteindelijke vorm. Het is duidelijk geworden dat het gekozen model de 
gewenste werking veroorzaakt, dat het de verlangde en geheime programma’s, 
de gebeurtenissen, mogelijk maakt of kan herbergen. De basis is gelegd voor 
de besluiten die nu genomen moeten worden, het model is gekozen op grond 
van bespreekbare kwaliteiten. Het is denkbaar dat dit model in de handen van 
verschillende ontwerpers, leidt tot verschillende ontwerpen. 
 Tijdens het ontwerpen worden vormen, detaillering, plaatsing, maten, 
schaal, verhoudingen, constructie, materiaal, materiaalgebruik, compositie, 
kleur, technieken et cetera onderzocht, gekozen en uitgewerkt tot in de laatste 
details. Al die uiteindelijke besluiten over vorm worden gestuurd of beïnvloed 
door de geformuleerde vraag en door de beoogde werking en de gevonden 
informatie. Door het maken van een definitief ontwerp wordt vooraf nagedacht 
over de realisatie ervan, komen problemen aan het licht, zullen onderdelen 
aangepast worden aan de toekomstige realiteit. Een ontwerp is de beschrijving 
(projectie, simulatie of het schaalmodel) van de toekomstige werkelijkheid. 
 De ontwerpfase is daarmee ook de kritische fase. In deze fase legt de 
ontwerper het ontwerp langs de meetlat van zijn eigen artistieke kwaliteitseisen, 
mogelijk betrekt hij daarbij anderen. De ontwerper beoordeelt het ontwerp op 
formele, functionele en betekenende kwaliteiten. 
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Verschillende scenario’s voor een definitief ontwerp.
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3. Wat is de rol van het scenario in het ontwerpproces?
Het begrip scenario wordt vooral geassocieerd met de filmwereld, waar het 
de ontwikkeling van het verhaal, de reeks gebeurtenissen, in tekst/ geluid/ 
handeling én beeld/ kadering, bij elkaar brengt. Op die manier wordt de 
uiteindelijke betekenisontwikkeling en dus de werking van de film ‘voorzien’ 
en inzichtelijk gemaakt voor het team, waardoor er ondermeer tijdens het 
filmen efficiënt gewerkt kan worden. Een scenario kan op voorhand inzicht 
geven in wat door wie (beeld/ geluid/ tekst/ handeling) verteld wordt. 
 Binnen verschillende ontwerpdisciplines wordt gesproken over ‘het 
scenario’. Met het scenario worden, zo blijkt, verschillende activiteiten in een 
proces en resultaten van een ontwerpproces bedoeld. In de rondetafelgesprekken 
stelde ik de vraag centraal wat de rol is van het scenario voor de aanwezige 
ontwerpers in hun ontwerptraject. Essentieel in het scenario blijkt in ieder geval 
de factor ‘tijd’ en de richting, het is geen doelloze zwerftocht. Het scenario 
toont keuzes en veranderingen uitgezet in de tijd. Daardoor is het scenario 
bij uitstek een middel om werkingen te genereren, te onderzoeken en/ of te 
presenteren. 

De zichtbaarheid van het proces
Al eerder benoemde ik het verschil in de presentaties naar de buitenwereld tussen 
theater en andere disciplines. De motivatie voor verschillende keuzes wordt 
door architecten verantwoord en toegelicht in analyses van de situatie en van de 
opdracht. In illustraties en kaarten, tekeningen en modellen, middels scenario’s 
en andere representaties wordt het ontwerpproces en conclusies getoond. Op die 
manier stelt de ontwerper de gekozen route ter discussie aan buitenstaanders: 
opdrachtgevers, collega’s, toekomstige gebruikers en belanghebbenden, 
maar ook aan critici. Het ontwerptraject is voor de buitenwereld inzichtelijk 
gemaakt. Deze presentaties zijn het belangrijkste communicatiemiddel op de 
weg naar de realisering van het ontwerp, maar worden ook gepresenteerd op 
tentoonstellingen. Tentoonstellingen van theaterontwerpen(zoals de Praagse 
Quadriënale) laten zelden het ontwerpproces zien. Ze beperken zich tot het 
definitieve ontwerp (vaak in maquettes) en het gebruik daarvan, zoals dat te 
zien is in registraties.

 Een belangrijk verschil met het ontwerptraject binnen het theater 
is het gegeven dat er binnen ontwerpdisciplines als de architectuur en het 
ontwerpen voor de publieke ruimte nauwelijks sprake is van het één op één 
uitproberen van het ontwerp ter plaatse, zoals dat binnen het theater kan in de 
vorm van repetities waarin van alles uitgeprobeerd en veranderd kan worden; 
proefdecors, schetsdecors, rekwisieten en repetitiekostuums. Dit maakt dat 
het scenario voor deze ontwerpers tegelijkertijd een middel kan zijn in de 
zoektocht naar overtuigende ‘bewijzen’ voor veronderstelde werkingen én een 
beschrijving van die werkingen.
 Binnen het ontwerpproces in het theater wordt de werking van ideeën 
gezocht en getoetst in de repetitieruimte én door modellen te maken op de 
eigen werkplek. Het ontwerp speelt op enige wijze in de repetitieruimte (en 
dus in het directe gebruik) mee. In het extreme zelfs als het ontbreekt tot 
aan de première. Er zal dan gewerkt worden in de wetenschap dat er straks 
een nog onbekende andere ruimte is, die een ruimtelijke werking afdwingt. 
Daarna zal de ontwerper er zelf voor moeten zorgen dat het ontwerptraject 
ook in het hele maakproces van een voorstelling ingebed wordt, zodat het zijn 
werking kan krijgen. De werking van een ontwerp wordt beïnvloed door de 
samenwerking met ‘het werk’ (of het resultaat van andere ontwerptrajecten 
en repetitieprocessen) van de andere disciplines in het artistiek team. 
Daarnaast zijn, zoals gezegd, het gekozen tijdspad, het productieproces en 
de productievoorwaarden van invloed. Uiteindelijk mondt al dat voorwerk 
uit in de montageweek, de week dat het ruimtelijk ontwerp voor het eerst 
volledig wordt gebouwd en uitgelicht, alle vooronderstellingen komen hier 
samen en hier wordt duidelijk of het ‘werkt’. De montageweek is daarmee 
voor de ontwerper een van de spannendste weken uit het hele traject. De 
‘afhankelijkheid’ van de andere media, waaronder het licht, speelt hier een 
grote rol. Zeker als de beoogde werking zich niet direct openbaart begint een 
interessante zoektocht, waarin het niet eenvoudig is om te bepalen waar het 
aan ontbreekt of welke veranderingen de werking ten goede kunnen komen. 
Tijdens de rondetafelgesprekken bleken andere ontwerpdisciplines ‘jaloers’ op 
deze specifieke werkperiode, die zij hooguit in simulaties kunnen benaderen. 
Mogelijk verklaart ook deze specifieke werkwijze het gebrek aan zichtbaarheid 
van het ontwerpproces.
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Carly Everaert
In het atelier worden kostuums ‘gebouwd’ op poppen door bestaande en speciaal gemaakte kle-
dingstukken en andere materialen te combineren. In de repetities worden deze schetsen vervol-
gens uitgeprobeerd en zo groeit het ontwerp naar de definitieve vormen.
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In het theater kan het scenario de beschrijving zijn van het samenspel tussen 
het ontwerp en de andere media, zodat de werkingen, die zich binnen de 
tijdsduur van het stuk voltrekken, zichtbaar worden. Het ruimtelijk ontwerp 
is dan onderdeel van het complete voorstellingsscenario. Daarbinnen kan het 
ontwerp op zichzelf ook een scenario zijn, namelijk de beschrijving van een 
reeks (beeldende) gebeurtenissen, veranderingen, die een bepaald doel, een 
bepaalde werking nastreven. De maquette leent zich dan goed om samen te 
schuiven met elementen en poppetjes.

Door het rondetafelgesprek werd duidelijk dat het scenario door de ontwerpers 
ingezet wordt als doel, dus als het resultaat van een ontwerpproces, en als 
middel, namelijk als gereedschap om ideeën te genereren en om beoogde 
werkingen te toetsen. Dus het zoeken naar een bepaalde werking kan daarbij 
het doel van het scenario zijn. In verschillende fases van een ontwerpproces 
(archief, lab, atelier) kan er daarom steeds weer sprake zijn van een scenario. 
In de gesprekken werd duidelijk wat de verschillende activiteiten van de 
ontwerpers waren op hun zoektocht

 naar een bepaalde werking of op zoek naar het antwoord op een bepaalde, 
door hen geformuleerde vraag. Hieronder heb ik drie soorten scenario’s 
onderscheiden. Op deze manier worden de soorten scenario’s mogelijk bewust 
bruikbaar voor het denk en maakproces in het theater. Voor alle beschrijvingen 
geldt dat het tijdspad onlosmakelijk verbonden is met het scenario.
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Drie motoren en mogelijke processcenario’s.
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Het scenario als ontwerpgereedschap; ideeëngenerator of -versneller:
 Het scenario beschrijft (mogelijk pas achteraf) een periode van het 

bewust toelaten van onduidelijkheid, een proces van uitproberen, 
bouwen en zoeken naar de werking, tot aan het ontwerpen zelf, dus 
eigenlijk het bewust uitstellen van je ontwerp. Gaandeweg worden 
werkingen gevonden en gekozen.

 Het scenario heeft tot doel mogelijkheden te genereren door 
analogieën uit te proberen en te kiezen of door context te creëren, 
maar is niet bepalend maar creatief. ‘Stel dat... dan... constructies’ 
genereren ontwerpideeën en nieuwe visies. 

 Het scenario schetst de interventies die de ontwerper doet en schetst 
zo de actieve rol van de ontwerper in het ontwikkelproces van 
bijvoorbeeld een voorstelling. De ontwerper handelt en beïnvloedt 
de ontwikkeling, is er deel van en bekijkt zo de gevolgen om te komen 
tot besluiten over het uiteindelijke ontwerp. Zo kan een ontwerper met 
objecten of ruimtelijke beperkingen komen, die direct in improvisaties 
of repetities worden betrokken.
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Trudi Maan, Pikkepoezewals (De Salon/ Annemarie 
Prins, 200�):
Tijdens de repetities wordt uitgeprobeerd of 
het werkt als tientallen ‘slachtoffers’ rondom 
Annemarie Prins op de grond liggen. Ze figureren 
doorgaans in EHBO-cursussen. Het werkt niet 
zoals gewenst. De uiteindelijke ruimte is gemaakt 
van gekleurde wollen draden die uit het grid naar 
beneden hangen.

Het scenario als denkmodel voor toekomstige of mogelijke veranderingen/ 
ingrepen:

 In het scenario worden de ‘programma’s’ voorzien en beschreven, die 
het gevolg kunnen zijn van een bepaalde verandering. 

 Het scenario wordt gebruikt om meerdere mogelijke veranderingen 
te beschrijven. Het toont deze veranderingen en brengt zodoende de 
gevolgen ervan in kaart en maakt vergelijking mogelijk. 

 Het scenario kan gebruikt worden om een grote tijdspanne te 
overbruggen in langlopende complexe veranderingsprocessen. 
Daarin moeten ook de nog niet gekende toekomstige (technologische) 
ontwikkelingen een plaats kunnen krijgen. Het scenario biedt in 
dat geval ruimte voor tussentijdse veranderingen/ aanpassingen en 
beschrijft hoe dat gebeurt.

 In een scenario worden verschillende mogelijk te realiseren ruimtes/ 
beelden/ contexten beschreven, waarin handelingen/ gebeurtenissen 
kunnen gaan plaatsvinden om zo de werking van de samenkomst 
van handeling en beelden bespreekbaar te maken en te kunnen 
vergelijken.

op de volgende pagina’s:

Catherine Visser
Na de analyse van de achteruitgang van Venserpolder maken montagebeelden het mogelijk te 
praten over toekomstige ontwikkelingen.

Project: “Extreme Vens(t)ers” (2006)
Ontwerponderzoek naar transformatiemogelijkheden in Venserpolder
Ruimtelijk onderzoek en Ontwerp:
Jolai van der Vegt, Bureau Bergzicht
Catherine Visser, DaF-architecten
Sociologisch onderzoek:
Katja Rusinovic, Erasmus Universiteit Rotterdam (Faculteit Sociale Wetenschappen)
Afke Weltevrede, RISBO, Erasmus Universiteit Rotterdam



L E C TO R A AT  T H E AT R A L E  M A A K P R O C E S S E N

�0

T I J D  VO O R  R U I M T E

�1

Bullewijk

Holendrecht

Ganzenhoef
E

D

F

Geinwijk

Guldenkruis

Gerenstein

Bijlmer museum

Huntum

H

H

Venserpolder
G

Verrijn
Stuartweg

Diemen Zuid

ArenA

Ikea
Holendrecht-oost

M

M

M

Amsterdamse Poort

Alfred Doblinstraat

D
olingadreef

Andersensingel

Berthold Brechtstraat

BESTAANDE SITUATIE

2

3

6

ontsluiting en parkeren

openbaar groen
water

collectief groen

prive groen

bedrijvigheid

woon/werk mix
voorzieningen

metro

50

wonen

hoofdinfrastructuur

1

2

3

4

5

VENSERPOLDER:

6

7

Daalwijkdreef

D
olingadreef

Burg. Stramanweg

D
olingadreef Dostojevskisingel

Dalsteindreef

Charlotte Brontestraat

C
hestertonlaan

D
aniel D

efoelaan

D
ubbelinkdreef

D
ickenslaan

B
oris P

asternakstraat
B

oeninlaan

B
arbarusselaan

B
ernard S

haw
singel

Brentanostraat

Agatha Christiesingel

Alexander Dumaslaan

A
. C

am
usstraat

A
. F

rancesingel

Venserpolder,  Amsterdam Zuidoost

De wijk wordt steeds slechter,

wat is het alternatief voor sloop?

Twee scenario’s voor een positieve toekomst 

scenario 1

De doorlopende stad

scenario 2

Regionale attracties
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RUSTIGE STRAAT MET TUINENRUSTIGE STRAAT MET TUINEN

scenario 1

Tuinen en toppen

 GEMENGDE EN DOORGAANDE STRAAT GEMENGDE EN DOORGAANDE STRAAT

scenario 1

winkels en puien

scenario 2

eigen grond

EIGEN GROND

scenario 2

bazar

BAZAR
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Het scenario als definitief ontwerp:
 Binnen de informatietechnologie beschrijft het scenario de interactie tussen de 

gebruiker en het ontworpen systeem. Ook een ontwerpscenario kan uit deze 
beschrijving bestaan, waarbij de gebruiker bijvoorbeeld de acteur is of juist de 
bezoeker van bijvoorbeeld ervaringstheater. 

 Het scenario voor de implementatie van het ontwerp beschrijft de (mogelijk 
geheime) agenda en planning van de implementatie. Het beschrijft de 
strategieën waardoor verschillende partijen meegenomen kunnen worden in 
het ontwerp, maar schetst daardoor ook aan welke voorwaarden voldaan moet 
worden wil de gewenste werking bereikt kunnen worden. 

 Het scenario beschrijft de beelden, de ontwikkeling, de veranderingen van het 
ontwerp in relatie tot de handelingen en ontwikkelingen in een voorstelling 

 Het scenario beschrijft het gebruik van de ruimte vanuit de mise-en-scène. 
Hier spelen niet de zichtbare beelden en sferen een rol in de beschrijving, maar 
de gewenste mise-en-scène is het uitgangspunt voor reeksen plattegronden.

Door te werken met scenario’s wordt het mogelijk complexe en tijdgerelateerde 
processen samen te brengen in een beschrijving. ‘Werkingen’ voltrekken zich in de 
tijd, zijn onderdeel van een ontwikkeling en worden veroorzaakt doordat verschillende 
‘voorwaarden’ op een zeker moment samenkomen. Het ‘voorzien’ of vermoeden van 
bepaalde werkingen kan middels het scenario zowel getoetst als getoond worden.

5. Tot slot het begin
Er zijn niet zozeer conclusies te trekken uit dit essay, maar hopelijk wel met behulp van 
dit essay. Door een aantal bevindingen te beschrijven en te combineren geef ik allereerst 
woorden aan processen die zich meestal buiten het blikveld van buitenstaanders 
afspelen. Hopelijk maakt dit een groter bewustzijn mogelijk over het ontwerptraject. 
In het eerste deel (de functionaliteiten) worden mogelijke terreinen besproken waar de 
werking, gezien uit het perspectief van het ruimtelijk ontwerp en de ontwerper, vanuit 
kan plaatsvinden. Het tweede deel (het traject) toont het ontwerpmodel; de verschillende 
stadia waarbinnen beoogde werkingen gezocht, uitgeprobeerd en aan de kritische blik 
onderworpen kunnen worden. Het scenario voor het ontwerpproces beschrijft ten slotte 
de verschillende functies die een scenario kan hebben in het ontwerp- en maakproces en 
specifiek in de zoektocht naar en beschrijving van de werkingen. 
 Door te spreken over scenario’s wordt hopelijk duidelijk dat de ontwerper naast 
de theaterruimte zeer nadrukkelijk het functioneren van die ruimte in het totaal van een 
voorstelling ontwerpt. Het resultaat van een ontwerpproces is niet zozeer een reeks 
beelden, maar is daarnaast het gebruik van de theaterruimte door andere disciplines in 
hetzelfde stuk. Het gaat mij daarbij niet over vergroten van de rol van de ontwerper, 
als wel over het bewust worden van de rol van het ontwerp in het geheel en de functies 
van de ontwerper in het maakproces. De schetsen van schema’s of modellen, zijn 
samenvattingen en combinaties van de genoemde onderdelen in dit essay en tonen het 
ontwerpproces uitgezet in de tijd en in combinatie met andere factoren. Hopelijk een 
praktisch vertrekpunt voor een gerichte zoektocht naar een taal voor dat wat zich tussen 
de fenomenen op de speelvloer afspeelt. 

Dit essay maakt een begin en richt zich nadrukkelijk op de praktijk van het ontwerpen en 
op het onderwijs. Reacties en commentaar zijn welkom. Het beschreven ontwerpmodel 
gebruik ik binnen mijn onderwijspraktijk en is daardoor nog aangenaam in beweging 
en aan verandering onderhevig.

In de trein, lente 2008,  anne karin ten bosch
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Ik werkte tien jaar in een studio waar ik de werkruimte deelde met productontwerpers, 
(interieur)architecten en Ester van de Wiel, ontwerper publieke ruimte. Het maakte de 
vergelijking van de verschillende ontwerptrajecten mogelijk. Daarnaast organiseerde 
ik met hulp van Francien van Westrenen twee debatten/ rondetafelgesprekken, waarin 
lezingen van en interviews met ontwerpers uit verschillende ruimtelijke disciplines. 
Eén van de rondetafelgesprekken vond plaats in de Rotterdamse Schouwburg met Peter 
Bosma, Carly Everaert, Trudi Maan, Marc Warning, Catherine Visser en Ester van de 
Wiel. De ander in samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) 
tijdens “De Worteldagen” in Norg3* met Sjoerd Wagenaar, Gert Jan Mulder en Geert van 
der Velden. Daarbij bestookte ik de afgelopen jaren een aantal van de bovengenoemde 
collega’s herhaaldelijk met vragen, in (telefoon)gesprekken en soms in een interview. 
Ester van de Wiel en Trudi Maan leverden daarbij essentieel commentaar op mijn eerste 
ideeën en teksten, waarvoor mijn grote dank. Zo ook mijn bijzondere dank aan Henny 
Dörr voor de uitnodiging mijn bevindingen op papier te zetten en haar begeleiding 
tijdens het schrijven. Ik ben blij dat de verschillende ontwerpers hun documentatie ter 
beschikking wilden stellen.

� * ”De Worteldagen” is het festival kleinschalig beeldend locatietheater met werk van scenogra-
fiestudenten gemaakt in het Drentse dorp Norg en wordt georganiseerd door stichting Amonet en Anne 
Karin ten Bosch/ Minerva in samenwerking met Henny Dörr/ HKU.






