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Loek Zonneveld had vijf kijkregels:   

1. stel je oordeel uit  

2. wat is het materiaal? 

3. wat is daarmee gedaan? 

4. wat denk je dat de maker ermee beoogt? 

5. hoe is dat voor jou gelukt?  

  

Met deze regels begonnen we onze zoektocht naar de eerste recensent die de Loek 

Zonneveld Pen in ontvangst mag nemen. Loek was een kunstliefhebber pur sang. Vaak 

was hij te vinden op de eerste rij en als hij lachte, hoorde je dat door de hele zaal gaan. 

Hij bezocht voorstellingen soms meerdere keren, of omdat hij geraakt was of omdat hij 

wilde zien hoe het zich na een tour had ontwikkeld. Ook dat was een regel van hem; 

schrijf nooit over de try-out. Of over de première. ‘Dan zit hun familie in de zaal en zijn 

ze zenuwachtig.’   

  

Hij was een enorm betrokken kijker. Hij kon soms opvliegend, opstandig en onredelijk 

zijn, maar dat kwam vooral voort uit zijn onmetelijke liefde voor het vak. Theater viel 

samen met zijn leven; een mooie voorstelling zag hij als een goede vriend, een slechte 

voorstelling was voor hem haast een persoonlijke belediging.   

  

Verslagen schrijven, zoals hij het noemde, was voor hem zijn tweede natuur. Hij was 

bijna elke avond in het theater te vinden, of het nou in De La Mar in Amsterdam was of 

in De Lawei in Drachten, en dan daarna tikte hij de nacht weg. Wanneer hij at en sliep 

was voor iedereen een raadsel. Met die betrokkenheid in gedachten beginnen we met 

onze queeste.  

  

We hebben met veel interesse recensies gelezen van weekbladen, online platforms en 

kranten. Ze gingen over toneel, muziektheater, dans, opera, musical, performance en ga 

zo maar door.  



 

Wat een mooi en rijk veld werd er beschreven. Sommige media hanteren nog sterren, 

anderen geven meer ruimte aan de woorden, weer anderen minder. Soms voelde het als 

appels met peren vergelijken. Daarom hebben we, naast de regels van Loek, ook zelf een 

aantal criteria geformuleerd:  

• Degene die we kiezen heeft al veel gezien en geschreven en schrijft ook op 

regelmatige basis.  

• We vinden het belangrijk dat de recensent de voorstellingen in de tijd plaatst en 

van (historische) context voorziet, het werk in relatie plaatst tot het veld, de 

kunst en het leven. 

• De recensie moet verder gaan dan (een beschrijving van) de voorstelling 

alleen. Een recensie zet niet alleen plusjes hier en minnetjes daar – maar 

verbindt het stuk met de wereld om ons heen.  

• De recensent kijkt verder dan die ene specifieke voorstelling van de maker maar 

geeft ook kennis van het al dan niet aanwezige oeuvre.  

• Het geschrevene gaat verder dan de mening en/of bepaalde smaak van de 

desbetreffende recensent.  

• De recensie maakt nieuwsgierig en zet de lezer aan om zelf te gaan kijken.  

• De recensie zorgt voor verdieping van het veld en de kunstvorm, geeft zich 

rekenschap van de ‘zeitgeist’ . 

• De recensie draagt ook het gewicht of het belang van het werk in relatie tot de 

wereld mede naar het publiek toe. 

  

We hebben met elkaar gepraat over welke recensenten erbovenuit steken maar we 

kwamen ook veel te spreken over het veld als geheel en de rol die recensenten daarin 

innemen. In onze gesprekken kwam een aantal dingen naar voren.  

 

De recensenten zijn een vrij homogene groep. We zouden meer diversiteit willen zien, 

met name in achtergrond.  

Wij merken op dat de condities waarbinnen recensies geschreven moeten worden niet 

optimaal zijn; over het algemeen wordt er weinig betaald voor een stuk. Dat maakt het 

werk weinig aantrekkelijk en maakt het moeilijk nieuwe aanwas te creëren. Onze 

aanbeveling zou zijn: zorg voor een degelijke gage. Dit is een oproep aan werkgevers 



maar ook aan het Fonds Podiumkunsten en de overheid. Maar het is ook een opdracht 

aan die weekbladen, online platforms en kranten. Ga actief op zoek naar andere 

stemmen en schrijvers. Maak je recensentenpoule net zo divers als het veld zelf.  

Wat ons ook opvalt, is dat de grotere kranten vrij veilig recenseren en binnen de 

gebaande paden blijven. Het gaat minder vaak over jonge makers, of over autonome 

groepen en individuen en weinig over de rafelranden van de sector. Bij dezen roepen 

we de kranten op om hier meer ruimte voor te maken. Het veld blijft zich ontwikkelen 

en een diverser, completer beeld daarvan in de media zou meer recht doen aan de 

pluriformiteit van de theaterwerkers.  

 

Dans, theater, opera, musical worden vaak door aparte recensenten behandeld, terwijl 

in die disciplines in het werkveld steeds meer in elkaar overlopen. Wij zouden het 

interessant vinden als er ook in de kritiek meer kruisbestuiving zou bestaan.  

En dan nog een algemene noot. Het belang van recensies binnen het veld blijft groot. 

Toch hebben we het er als sector vrijwel nooit met elkaar over hoe makers willen dat ze 

beschreven worden of hoe recensenten zouden willen werken. Vandaag is daarmee een 

begin gemaakt en we zouden het waardevol vinden dat gesprek doorlopend met elkaar 

te blijven voeren.  

  

We voelen dat veel recensenten met grote passie over het werk praten. En al het 

bovenstaande overwegend, kwamen we steeds uit bij een aantal dezelfde namen. 

Recensenten wier kwaliteit in elk stuk dat ze schreven telkens weer zichtbaar was. Ik 

noem er nu even vier die niet de pen in ontvangst mogen nemen, maar die we toch 

graag even met naam – en toenaam willen noemen: Marijn van der Jagt, Alexander 

Hiskemuller, Han van Wieringen en Sander Janssens. We hebben met veel plezier jullie 

recensies gelezen. In jullie teksten waarderen we zowel de diepe verbinding met de 

inhoud, de sfeer van de teksten, als de precisie van het taalgebruik, de combinatie van 

inhoud en vorm. We lezen dat jullie je echt met de kunst en het kunstenaarschap 

verbinden. 

 

Dus namens ons, dank voor jullie werk. Blijf schrijven, blijf je verwonderen en blijf alle 

hoeken van het veld bezoeken.  

  



En dan die ene die er voor ons bovenuit stak. Deze recensent schrijft geëngageerd, 

gelaagd, verdiepend en spoort op een vruchtbare manier het gesprek over de 

podiumkunsten aan. Deze recensent is bevlogen en zet de lezer aan tot verder denken 

en associëren. Ook voorziet deze persoon de voorstellingen van context en in diens 

stukken lees je kennis van en liefde voor het veld. De stijl is dynamisch, 

nieuwsgierigmakend en het taalgebruik neemt de lezer mee in de beleving. Dit is 

iemand wiens hele carrière in het teken van theater staat. In recensies, maar ook in 

opiniestukken en interviews. Daarmee zien we deze persoon ook als een voorvechter 

van de sector en iemand die via een groot platform het belang van kunst beschrijft en 

agendeert. We willen haar en haar werk dan ook graag belonen met de Loek Zonneveld 

Pen. Mag ik naar voren vragen:  

  

HERIEN WENSINK  

 


