
Tom Helmer bij lancering DeClaus Theatertekstkritiek 
 
In het voorjaar van 2016 werkte ik in Rotterdam, maar het was tijd om weer 
terug te verhuizen naar Amsterdam. Ik belde Simon van den Berg om hem dat 
te vertellen. 
  
Simon vroeg mij toen of ik misschien aan een idee van hem wilde werken: 
Literaire besprekingen van nieuwe Nederlandse theaterteksten. Want, zo zei 
hij: er is een hernieuwd elan rond de theatertekst. Jonge Toneelschrijvers 
hebben zich georganiseerd, denk aan de Tekstsmederij, fondsen zijn erin 
geïnteresseerd en ieder jaar presenteert een nieuwe lichting toneelschrijvers 
zich op het ITS Festival. De reflectie, de kritiek op nieuwe toneel- en 
theaterteksten is nu de laatste nog te zetten stap van de 
professionaliseringsmars van de toneelschrijvers. Door over de literaire 
kwaliteit van de teksten te gaan schrijven vergroot je immers de aandacht voor 
deze kunstdiscipline. En wat aandacht krijgt, dat groeit en bloeit. 

  
Ik voelde mij direct geroepen. Zelf richtte ik zo'n vijftien jaar geleden met 
Willem de Vlam het gezelschap Opium voor het Volk op, waarmee we opvielen 
door veel tijd te nemen om toneelteksten te schrijven, daarnaast fondsen te 
werven, acteurs en artistieke teams samen te stellen en het resultaat 
gedurende een paar weken te presenteren op locaties in Amsterdam. Marijke 
Schermer, hier ook vandaag aanwezig, regisseerde bijvoorbeeld onze grootste 
hit Overwinteren, op de zevende verdieping van het Volkskrantgebouw, 
tegenwoordig Volkshotel aan de Wibautstraat. Achteraf gezien waren we 
toneelschrijvers die producties op touw zetten, en theaterproducenten die zich 
verantwoordelijk stelden voor de tekst. Wat konden woorden veel 
veroorzaken! In de vorm van subsidieaanvragen brachten ze in totaal tonnen 
op, als flyertekst trokken ze honderden mensen naar onze stukken en we 
hoorden dat mensen het jaar daarop weer kwamen kijken omdat het vorige 
stuk hen zo had aangesproken. Sindsdien geloof ik heilig in de wonderbaarlijke 
scheppingskracht van woorden. Geconcentreerd schrijven kan zorgen voor 
personeel in huis en volk op de tribune. 
  
Deze ervaring, van het woord dat op een of andere manier vaak als eerste komt 
in het theater, leverde wel een tegenstelling op met wat ik eind jaren negentig 
leerde tijdens mijn opleiding Theaterwetenschap. De laatste grote ontwikkeling 
in het theater die toen nog altijd nagalmde, was de anti-autoritaire revolutie 
van Aktie Tomaat. Ons theater, zo werden we onderwezen, had zich bevrijd 
van het juk van de tekst en de auteur. Alle kunstdisciplines die nodig zijn om 



een theatervoorstelling te maken, zijn geëmancipeerd en komen in de 
voorstelling gelijkwaardig samen. 
  
Twintig jaar later presenteren we hier met Theaterkrant en het Vlaamse 
theatertijdschrift Etcetera het initiatief DeClaus Theatertekstkritiek. Literaire 
besprekingen van nieuwe Nederlandstalige en internationale theaterteksten. 
Dit initiatief sluit naadloos aan bij mijn eigen ervaring in het theater, maar het 
vloekt daarentegen met het verhaal over ons theater zoals dat aan mij 
overgeleverd werd. Die tegenstelling voelt altijd nog een beetje vreemd, want 
dat overgeleverde verhaal over artistieke emancipatie van alle disciplines was 
toch ooit waarom ik zo enthousiast over theater werd en nog altijd vind ik dat 
verhaal heel aantrekkelijk en spannend. Een overpeinzing die ik dacht even te 
delen, op dit theaterhistorische moment in ITA. 

DeClaus Theatertekstkritiek: wat hebben we tot nu toe gedaan en wat gaan we 
doen? Allereerst zijn we op zoek gegaan naar geld. Vanzelfsprekend zeiden alle 
fondsen direct ja, goed idee, maar helaas we hebben er geen regeling voor! 
Mede gelokt door de frisse geur van de Vlaams-Nederlandse lente in het 
theater der lage landen zijn we toen gaan praten met onze collega's van 
Etcetera. Zij sloten zich aan, hetgeen veel steun in de rug en redactionele 
slagkracht in Vlaanderen opleverde. Daarna hebben we inhoudelijke 
gesprekken met dramaturgen en critici georganiseerd en zijn we zelf wat 
proefrecensies gaan schrijven. Want hoe kan zo'n bespreking van een 
theatertekst er eigenlijk uitzien? In zowel Amsterdam als Brussel 
concludeerden we dat antwoorden op de volgende vragen de besprekingen 
zouden kunnen verrijken: 

  
- Wie is de auteur en in welke traditie of productiepraktijk werkt hij of zij? 

- Wat zijn de formele kenmerken: hoeveel bedrijven, scènes, pagina’s 
personages, etc. 
- Wat is de stijl van de tekst? De theatraliteit van eigentijdse toneelteksten 
schuilt bijvoorbeeld vaak in een bepaalde poëtische kracht. En net als in een 
recensie van een poëziebundel kun je daarvan heel goed een idee geven door 
simpelweg een paar fragmenten uit het stuk in de bespreking op te nemen. 

- Hoe werkt de tekst? Welke artisticiteit springt er het meest uit? 

- Wat voor een uitwerking heeft de tekst? Wat brengt die teweeg aan emoties 
en associaties? 

- Hoe valt de tekst te plaatsen binnen het oeuvre van een auteur of in 
vergelijking met andere teksten?  
  



Al zal iedere criticus natuurlijk zijn eigen keuzes maken en vraagt iedere 
theatertekst weer om een eigen benadering, het gevolg van deze gezamenlijke 
inhoudelijke oriëntatie kun je misschien teruglezen in de besprekingen die 
vandaag online zijn gekomen. En dat zijn dus recensies van de nieuwe, 
oorspronkelijke theaterteksten van alle voorstellingen die zijn geselecteerd 
voor het Nederlandse en het Vlaamse Theaterfestival. 
En dat kan, omdat we intussen geld kregen! Heel veel dank Vlaams Fonds voor 
de Letteren en Stichting de Versterking. Schrijven voor DeClaus is geen 
vrijwilligerswerk. 
  
De redactie bestaat uit Simon van den Berg, Elke Huybrechts, Jasmijn van 
Wijnen, Joris van der Meer, Ditte Pelgrom en mijzelf. Simon zit voor, ik ben 
redactiesecretaris. Het redactielid dat voor de nodige inhoudelijke verrijking 
kan zorgen hebben we nog niet gevonden. Laat het ons alsjeblieft weten als je 
diegene bent of kent. Laat het ons ook weten als je overmorgen alle 
besprekingen gelezen hebt en denkt: dat kan ik minstens zo goed en dat zou ik 
ook graag eens doen.  
  
Aankomende zaterdag verschijnt onze eerste bespreking van een niet-
Nederlandstalige tekst. Sophie Kassies heeft de hele Harry Potter and the 
Cursed Child gelezen, het stuk dat afgelopen zomer de Tony Award won voor 
best play. Later volgt de recensie van Joris van der Meer van het bijzondere 
Engelstalige stuk Amsterdam, van de Nederlands-Israëlische Maya Arad 
Yasur dat dit jaar de Theatertreffen Stückemarkt in Berlijn won. We willen 
wekelijks een nieuwe theatertekst gaan bespreken met een herkomstverdeling 
van ongeveer één derde uit Vlaanderen, één derde uit Nederland en één derde 
internationaal.  
Zo hebben we voor komend najaar onder andere Als vrouwen vrienden zijn van 
Hannah van Wieringen bij Theater Bellevue, en GAS, de tekst die Tjeerd 
Bisschoff schrijft voor het Noord Nederlands Toneel in Groningen en 
toneelgroep Jan Vos. 
  

 


