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Voorwoord 

 
 

In dit onderzoeksverslag sta ik stil bij immersief theater, de aan populariteit winnende moderne 

theaterstroming die bestaande theaterconventies omvergooit en een radicaal andere benadering 

van de toeschouwer introduceert. Een toeschouwer die niet langer passief toekijkt, maar wordt 

ondergedompeld in een theatrale werkelijkheid waar die zelf onderdeel van is. 

Langs de lijnen van immersieve theaterprojecten, theaterwetenschappers en critici poog ik in 

kaart te brengen op welke manier de immersieve ervaring wordt nagestreefd in het hedendaagse 

theater en hoe dit verschilt ten opzichte van passief toeschouwerschap. Ik zal de veronderstelde 

immersie van de toeschouwer in twijfel trekken en op zoek gaan naar de identiteit van deze 

avontuurlijke stroming. 
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1. Inleiding 

 
 

Tijdens een traditionele theatervoorstelling zou het vermoedelijk bij weinig mensen opkomen 

om op te staan, het theaterlicht in te lopen en de laatjes en kasten van het decor open te trekken. 

Laat staan om bij één van de personages aan tafel plaats te nemen om diegene eens van heel 

dichtbij in de ogen te kijken. Eerder zou men in het donker blijven zitten om op afstand te kijken 

naar hoe de voorstelling zich ontvouwt. Toeschouwers en performers leven immers in 

gescheiden werelden. Werelden die worden afgetekend door het licht met ertussen een ‘vierde 

wand’: een onzichtbare grens, een dramaturgische code die onze gedragswereld begrenst en 

definieert. 

Immersief theater neemt volgens theaterwetenschapper Keren Zaointz (2014) radicaal 

afscheid van deze ongeschreven regel. De toeschouwer wordt uitgenodigd vrij rond te lopen, 

het decor van dichtbij te onderzoeken en soms zelf te interacteren met acteurs en 

medebezoekers. De toeschouwer krijgt volgens Zaointz zélf een hand in het vormgeven van 

diens eigen ervaring en in veel gevallen ook in de stuwing van het verhaal. Het dompelt de 

toeschouwer onder in een wereld die door hen mede wordt vormgegeven. 

Sander Janssens (2021) beschrijft dit relatief nieuwe fenomeen in een reportage van het 

NRC als een multizintuigelijke ervaring. Er moet niet alleen visueel iets te beleven zijn, maar 

het liefst ook via geur, smaak, aanraking en interactie. Punchdrunk, een Brits theatergezelschap 

dat de laatste jaren sterk aan populariteit wint, geldt volgens Janssens als één van de pioniers 

in deze ontwikkeling. In hun voorstelling Sleep No More (Barret, 2003) wordt het publiek 

gemaskerd. De bezoekers lopen door een groot warenhuis en gaan zelf op onderzoek uit binnen 

de kaders van een surrealistische bewerking van Shakespeares Macbeth. 

Ook in Nederland is immersief theater in opkomst. In Op klompen door de dessa (Studio 

Immersief, 2021) wordt de toeschouwer ondergedompeld in het leven van een oud- Indiër. 

Studio Immersief laat de toeschouwer een eigen verhaallijn kiezen en zelf op onderzoek 

uitgaan. Je loopt door het huis van de voormalige soldaat en wordt uitgenodigd om rond te 

snuffelen in kasten en laatjes. Even later zit je met hem aan tafel, waar hij met zichtbare moeite 

en de zweetdruppels op zijn voorhoofd zijn levensverhaal uiteenzet. 

Danny van Zuijlen, producent van deze voorstelling, raakte geïnspireerd door 

Punchdrunk toen hij in 2015 een voorstelling zag in Londen. “Alle theaterwetten worden 

overboord gegooid: je komt op een locatie en bent meteen onderdeel van het verhaal. Je wordt 

niet twee uur lang op een stoel gegijzeld, maar het verloop van de voorstelling hangt af van de 

acties van het publiek”, zegt Van Zuijlen in gesprek met NRC (Janssens, 2021, Passend 
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gekleed). 

Van Zuijlen haakt in op een behoefte van theaterbezoekers waar immersief theater 

vermoedelijk aan beantwoordt. Hij vraagt zich af of je van een generatie die in alles gewend 

is om zelf aan het stuur te zitten, van je online profilering tot waar en wanneer je werkt en 

studeert, nog kunt verwachten om twee uur stil te zitten om te kijken naar een voorstelling. 

Deze trend past in een neoliberaal tijdperk, stelt theaterwetenschapper James Frieze 

(2013). We leven volgens hem in een tijd van individualisme en zelfbeschikking, hetgeen je 

terugziet in de kunstwereld, het onderwijs en het bedrijfsleven. Mensen willen zich mobiel en 

hybride kunnen bewegen. Zij willen zelf bepalen waar ze aan deelnemen, hoe ze ergens naar 

kijken en bij welke groep ze horen. Immersieve kunstvormen faciliteren de zelfbeschikking 

waar de moderne kunstbezoeker volgens Frieze naar op zoek is. 

De grote aantrekkingskracht van het genre benadrukt het belang kritische vragen te 

plaatsen bij de consequenties van de immersieve benadering van de toeschouwer. Immersive 

betekent letterlijk onderdompelend, legt theaterwetenschapper Gareth White (2012) uit. We 
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hebben het over ons onderdompelen in nieuwe ervaringen – situaties, culturen en omgevingen 

– evenals in meer conventionele kunstwerken zoals boeken of films, wanneer we ons ergens 

zonder afleiding in willen verliezen. De implicatie van immersief theater is dat het een speciaal 

vermogen heeft tot dit soort diepe betrokkenheid, analyseert White. 

Beschikt immersief theater inderdaad over dit speciale vermogen? Of het louter 

een spektakelgenre dat de eentonigheid van een statisch perspectief probeert op te lossen? 

Janssens (2021) plaatst vraagtekens bij het gesuggereerde verschil tussen de passieve en 

actieve houding van de toeschouwer. Het vrij rondlopen door de ruimtes sorteerde bij Op 

klompen door de dessa (Studio Immersief, 2021) in zijn ervaring ook een mate van 

vrijblijvendheid, waar je in een reguliere theatersetting juist gedwongen wordt om je te blijven 

verhouden tot het perspectief dat de kunstenaar je voorschotelt. Tussentijds ontladen bij een 

van de medebezoekers kan je volgens Janssens bovendien volledig uit de ervaring halen. 

Ook White (2012) is kritisch op de veronderstelde immersie van de toeschouwer. Hij 

stelt dat het genre de fysieke afstand ten opzichte van de voorstelling misschien verkleint, maar 

dat de figuurlijke afstand daarmee juist wordt vergroot. De verschillen tussen hem en de 

geënsceneerde werkelijkheid wordt in zijn ervaring van immersief theater groter, waardoor hij 

zich juist niet meer verbonden voelt. 

Dat weerspiegelt een effect dat haaks staat op de beoogde immersie van de 

toeschouwer in immersief theater. Het roept de vraag op wat het werkelijke verschil is tussen 

immersieve ervaring en passief toeschouwerschap. Wat is het verschil tussen toekijken en 

deelnemen, tussen zien en ervaren? Niet alleen zijn deze vragen relevant voor het discours van 

deze avontuurlijke stroming binnen de theaterwereld. In een tijd waarin zelfbeschikking van 

toeschouwers en deelnemers hoog in het vaandel staat binnen zowel het onderwijs als de 

kunstwereld, is het van belang te onderzoeken wat het verschil is tussen deze uitersten. 

Wellicht kan immersief theater worden beschouwd als de proeftuin waarin het spanningsveld 

tussen toekijken en ervaren kan worden onderzocht. 

Dit onderzoek verkent het verschil tussen immersieve ervaring en passief 

toeschouwerschap in het hedendaagse theater. Het onderzoek brengt in kaart hoe immersief 

theater wordt ingezet en wat het verschil is ten opzichte van een gestructureerde 

publieksopstelling. Vanuit het perspectief van de toeschouwer zal de lezer worden 

meegenomen langs de volgende hoofd- en deelvragen: 

 

Wat is het verschil tussen immersieve ervaring en passief toeschouwerschap in het 

hedendaagse theater? 
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Deelvraag 1: Hoe wordt immersief theater ingezet? 

 

Deelvraag 2: Hoe verschillen immersieve theatervormen van een gestructureerde 

publieksopstelling? 
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2. Begripsbepaling 

 

Allereerst is het van belang de begrippen immersief theater, passief toeschouwerschap en een 

gestructureerde publieksopstelling, nader te definiëren. 

Schrijven over immersief is uitdagend, omdat de stroming zich moeilijk laat 

categoriseren. Met het gebruik van de term immersief theater zal allerminst gesuggereerd 

worden dat het gemakkelijk is een grens tussen niet-immersief en immersief theater te 

markeren. Misschien, zoals White (2012) betoogt, is immersief theater een uitnodigende, maar 

gebrekkige term om de fenomenen te beschrijven die het momenteel aanduidt. Het is immers 

de vraag of immersief theater daadwerkelijk in staat is tot het scheppen van immersieve 

ervaring op een manier die anders is dan bij een gestructureerde publieksopstelling. 

In grote lijnen kan het volgens theaterwetenschapper Adam Alston (2013) worden 

geïdentificeerd als theater dat het publiek omringt in een esthetische ruimte waarin het vaak, 

maar niet altijd vrij is om te bewegen en/of deel te nemen. Hij beschrijft immersieve 

theatervoorstellingen als ervaringen bestaande uit zintuigelijke prikkels en perspectieven die 

vaak gedeeltelijk worden bepaald door bewegingen van het publiek. 

Alston (2013) voegt hieraan toe dat de aanwezigheid en het gedrag van het publiek in 

immersief theater een grotere betekenis krijgt: de toeschouwer wordt zelf onderdeel van de 

voorstelling, ofwel in de rol van personage, dan wel als een soort hyper-zelf die zichzelf ziet 

in relatie tot de geënsceneerde werkelijkheid. 

In de definitie van Stephen Eckert (2021) krijgt de participatie van het publiek een 

centrale plek. Hij beschouwt immersief theater als een uitvoeringsvorm waarin de ruimte en het 

gebruik van die ruimte centraal staat. Eckert stelt dat immersief theater gericht is op 

persoonlijke, individuele publiekservaring in tastbare, multisensorische omgevingen. 

In dit onderzoeksverslag zal de definitie van Alston (2013) als uitgangspunt worden 

gebruikt, omdat deze overeen komt met het gebruik van de term in de overige literatuur die aan 

bod zal komen en er een helder onderscheid kan worden gemaakt tussen immersief en 

participatief theater. De actieve participatie van het publiek is in de definitie van Alston geen 

primaire doelstelling, maar eerder een mogelijke consequentie van het onderdompelen van de 

toeschouwer. In navolging van Alston zal immersief theater worden beschouwd als een 

flexibele term, die per fenomeneen zal worden beoordeeld op de mate waarin er geprobeerd is 

een toeschouwer te omringen met de theatrale werkelijkheid. 

Tevens wordt er afwisselend gesproken over passief toeschouwerschap en een 

gestructureerde publieksopstelling. White (2012, p. 233) spreekt over “conventionally 

structured audience arrangements”, waarmee hij doelt op statische publiekopstellingen 
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waarbij een aanwijsbare scheidingslijn tussen de toeschouwer en de performer bestaat. 

Frieze (2016) spreekt eerder over actieve en passieve toeschouwers, waarmee hij doelt 

op de mate waarin het fysiek handelen van de toeschouwer een voorwaarde is voor de 

ontwikkeling van de voorstelling. In dit onderzoeksverslag zullen beide benaderingen worden 

verenigd in een situatie waarin het publiek zich in een afgebakende publieksruimte bevindt, 

waarbij de voortgang van de voorstelling niet afhangt van acties van het publiek. 

Tot slot is het van belang te vermelden dat in dit onderzoeksverslag analyses van 

verschillende theaterwetenschappers aan bod komen, die schrijven over hun eigen ervaring 

van immersief theater en de waarneming van het gedrag dat medebezoekers vertoonden in 

interactie met de voorstelling. Voorstellingen die worden besproken spelen nog steeds of 

werden gespeeld in de afgelopen vijftien jaar. 
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3. Vormen van immersief theater 

 

Immersieve theatertechnieken kunnen we volgens Paul Heritage (1993) terugvinden in de jaren 

zestig en zeventig, waar het nog een sterk politiek karakter had. Dit type theater werd volgens 

hem gebruikt om problemen te bespreken van kwetsbare minderheden, waarbij toeschouwers 

actief werden uitgenodigd om zich met het spel te bemoeien. 

De huidige opkomst van immersief theater zou kunnen worden gelezen als de terugkeer 

van technieken voor publieksbetrokkenheid, maar deze keer ontdaan van het politieke karakter 

(White, 2012). In dit hoofdstuk zal worden ingezoomd op de manier waarop immersief theater 

wordt ingezet aan de hand van hedendaagse immersieve theatervoorstellingen. 

De voorstelling Audience (Onroerend Goed, 2011) is misschien wel het meeste 

extreme voorbeeld van immersief theater dat in dit onderzoeksverslag aan bod zal komen. In 

deze controversiële voorstelling vormde het publiek het centrum van de actie, ervaarde ook 

theaterwetenschapper Keren Zaointz (2011) tijdens een bezoek aan de voorstelling. Er bestond 

geen scheidingslijn tussen publiek en performer: een groot scherm weerspiegelde door middel 

van een live opname het zittende publiek. Het ensemble moedigde het publiek aan met vlaggen 

te zwaaien en confetti te gooien, schrijft Zaointz. De live opname werd afgewisseld met 

beelden van applaudisserend publiek, menigten bij sportevenementen en burgers bij politieke 

demonstraties, van Amerikaanse burgerrechtenmarsen tot nazi- bijeenkomsten. Het publiek 

werd volgens Zaointz gebruikt als voorbeeld van een weerbarstige groep, net als de 

videobeelden op het scherm gemanipuleerd tot theatraal materiaal van de voorstelling. 

Ook eerder opgenomen beelden werden ingezet ten dienste van de voorstelling, voegt 

Zaointz (2014) toe. Zij analyseert dat het gezelschap op een slimme manier gebruik maakte 

van de vanzelfsprekendheid waarmee het jonge festivalpubliek zichzelf laat vastleggen en 

beelden van zichzelf laat circuleren op sociale medianetwerken. Publiek werd gefilmd tijdens 

binnenkomst in het theater, de gesprekken in de foyer en het zoeken naar hun stoelen: materiaal 

dat later werd gebruikt om het publiek mee te confronteren. 

Het publiek vormt hier niet enkel een anonieme groep passieve toeschouwers, maar het 

centrum van de actie, het fysieke onderwerp van de voorstelling. Niet alleen is het publiek in 

de beschrijving van Zaointz (2014) door middel van live opgenomen videobeelden visueel 

onderdeel van de voorstelling, ook de acties van de toeschouwers zijn een onmisbaar onderdeel. 

Er is geen scheidingslijn tussen performer en toeschouwer; de toeschouwer ís de voorstelling. 

Een ander voorbeeld van deze fysieke onderdompeling is Sleep No More More (Barret, 

2003), volgens White (2013) één van de meest beroemde en toonaangevende voorstellingen 

van het Britse immersieve theatergezelschap Punchdrunk. In deze voorstelling wordt de 
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toeschouwer gemaskerd en uitgenodigd om vrij rond te lopen. De toeschouwer moet zelf 

tactieken kiezen om de performance te ‘ontdekken’ (White, 2013, p. 225). Het interieur van de 

ruimte nodigt uit om te bewegen. Wat is er in de volgende ruimte? Waar gaat dat personage 

naartoe? Deze vragen stuwen de toeschouwer volgens White steeds in een ander perspectief 

ten opzichte van de performance, de performers en de andere toeschouwers. 

Volgens White (2012) spelen de maskers hierbij een belangrijke rol. Hij ervaart een 

zekere losbandigheid een brutaliteit in het initiatief van de anoniem gemaakte toeschouwer, die 

zelf op onderzoek gaat, ruimtes verkent en interacties aangaat. White analyseert de werking 

van het masker, dat naast de anonimiteit van de toeschouwer een ander opvallend effect 

sorteert: het remt de interacties tussen toeschouwers, waar het tegelijkertijd andersoortige 

interacties met vreemden en performers stimuleert. Het type masker is daarbij van belang, stelt 

White. Wanneer een masker dusdanig leesbaar is dat het een bepaalde 



12  

transformatie stimuleert, creëert het een verplichting hiernaar te handelen. De toeschouwer 

wordt hier verantwoordelijk gemaakt voor de rol die de toeschouwer door middel van het 

masker krijgt toegewezen. 

Het masker in Sleep No More More (Barret, 2003) is één van de manieren waarop het 

gezelschap de toeschouwer onderdompelt in de theatrale ervaring. Felix Barret, de artistiek 

leider van Punchdrunk, wil voorkomen dat de toeschouwer zich bewust wordt van zichzelf, 

schrijft Frieze (2016). Hij streeft naar een ervaring waar de toeschouwer in op gaat zonder dat 

de wereld buiten de gebeurtenis binnendringt. Barret formuleert zijn doelstelling als volgt: 

“Keep the lid closed so no light from the real world enters” (p. 6). Met andere woorden: de 

deksel wordt verzegeld op de wereld van de gebeurtenis. 

Een voorstelling die hier zowel letterlijk als figuurlijk lijnrecht tegenover staat, is You 

Once Said Yes (Look Left Look Right, 2013). Deze voorstelling speelt zich in de openlucht af 

en gaat volgens recensent Cameron Woodhead (2014) een directe relatie aan met de 

buitenwereld. Woodhead schetst een situatie waarin de toeschouwer een rugzak, een hoed en wat 

zonnebrandcrème mee krijgt en dan wordt gevraagd om het bovenste item van een persoonlijke 

bucketlist te noteren op een briefje. Daarna gaat de toeschouwer alleen op pad langs grachten, 

marktpleinen en winkelstraten. Theater en het dagelijkse leven versmelten dusdanig dat je niet 

meer weet wie er acteert, schrijft Woodhead. Hij ervaarde zichzelf als hoofdpersonage van de 

voorstelling die doorlopend wordt geconfronteerd met situaties waarin zijn leven wordt gekaapt 

door vreemden. Zijn eigen reactie op die situaties bepaalde volgens Woodhead het verloop van 

de voorstelling. 

De sociale ongemakken die Punchdrunk probeert weg te nemen door middel van het 

masker in Sleep No More (Barret, 2003) vormen hier juist een essentieel onderdeel van de 

voorstelling. In beide voorstellingen speelt de relatie tussen het individu en het sociale netwerk 

rondom het individu een centrale rol. Theaterwetenschapper Richard Talbot ziet de relatie 

tussen het sociale en het individuele als een kenmerkend onderdeel van de immersieve ervaring 

(Frieze, 2016). Frieze schrijft: 

 

Talbot finds You Once Said Yes interestingly awkward, enjoying the fluidity of the 

relationship between the social and individual in the design and experience of the piece 

but highlighting the glitches and lacunae that almost inevitably emerge from its public 

setting. (….) the friction between design and experience affords the combination of 

distance and escape that facilitates genuine participation. 

Awkwardness (…) (is) in short, a defining part of immersive participation, rather than 

that which must be eliminated for immersion to occur. (Frieze, 2016, p. 9) 
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De laatste immersieve ervaring die hier zal worden besproken is teamLab: Continuity 

(Teamlab, 2021), ontwikkeld door een Japans kunstcollectief bestaande uit artiesten, software 

engineers, tekenaars en architecten. Het gezelschap streeft er volgens artistiek leider Toshiyuki 

Inoko naar, in tegenstelling tot het hiervoor besproken gezelschap Look Right Look Left, de 

grens tussen het individu en de omgeving uit te wissen (Wiener, 2022). Het gezelschap wil de 

bezoeker laten opgaan in een multisensorische, interactieve ruimte die meebeweegt en reageert 

op de bewegingen van de bezoeker om die te laten ervaren dat mens en milieu volledig met 

elkaar in verbinding staan, schrijft Wiener naar aanleiding van een interview met Inoko. 

Teamlab (2021) transformeerde de San Fransisco’s Asian Art Museum volgens Wiener 

(2022) tot een uitgestrekt, interactief landschap vol met geanimeerde bloemen, vissen, vogels 

en planten. De ruimte zat vol met sensoren: projecties reageerde op de bewegingen van de 

toeschouwer. Een vlinder dook ineen wanneer deze zogenaamd werd aangeraakt door een 

bezoeker. “My hand just went through a tadpole”, aldus één van de bezoekers (p. 1). 
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De toeschouwer is binnen dit werk dus niet het centrum van de ervaring, maar samen 

met de andere bezoekers onderdeel van de esthetische ruimte die als geheel de immersieve 

ervaring vormgeeft. Karin Oen, curator van het museum, zegt over teamLab’s werk: “(Visitors) 

go beyond passively observing, instead making them active protagonistst in decentered 

narratives” (Wiener, 2022, p. 1) Het weerspiegelt volgens Oen een trend die in de 

museumwereld al langer gaande is: een benadering van de bezoeker als consument, als 

gebruiker van een comfortabele, toegankelijke ruimte die interactie stimuleert. 

We kunnen concluderen dat Punchdrunk en teamLab de toeschouwer willen 

onderdompelen in een ervaring waar zij zelf in opgaan, terwijl Onroerend Goed en Look Right 

Look Left de toeschouwer juist bewust maken van zichzelf. Het zijn twee verschillende 

benaderingen van het immersieve genre die een wezenlijk ander effect lijken te sorteren. 

Frieze (2016) plaatst deze toeschouwers tegenover elkaar: een anonieme toeschouwer die 

zichzelf vergeet en opgaat in een transcendente esthetische werkelijkheid, tegenover een 

zelfbewuste toeschouwer, die als een soort hyper-zelf een directe relatie aangaat met de wereld 

om hem heen. 

Een rode draad door de besproken immersieve ervaringen is de inzet van de 

toeschouwer, diens visuele voorkomen en handelen, als artistiek materiaal in de voorstelling. 

Geen van deze voorstellingen is uitvoerbaar zónder de aanwezigheid van het publiek. De 

toeschouwer zelf valt samen met de voorstelling en wordt daarmee ook, bewust of onbewust, 

een centrum van aandacht voor andere bezoekers. 
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4. Verschillen tussen immersieve theatervormen en een gestructureerde 

publieksopstelling 

 

 

Nu wij de verschillende manieren waarop immersief theater wordt ingezet hebben besproken, 

kunnen we het werkelijke verschil ten opzichte van een gestructureerde publieksopstelling 

beoordelen. 

Een belangrijk verschil wordt volgens Zaointz (2014) geopenbaard op een online forum 

over Drowned Man (Punchdrunk, 2013), een voorstelling die zich afspeelde in een groot 

warenhuis met 30 performers waar de bezoeker doorheen liepen om verschillende verhaallijnen 

te volgen. Op het forum groeide de uitwisseling van publieksreacties volgens Zaointz uit tot 

een manier om de individuele ervaring van de voorstelling te completeren met de ervaringen 

van anderen. Zaointz merkt op dat het bovendien een plek werd waar strategieën werden 

uitgewisseld. Welke route en acties leiden tot de beste ervaring? De reacties op deze blog geven 

volgens Zaointz blijk van een fundamenteel verschil ten opzichte van een gestructureerde 

publieksopstelling: om het werk te kunnen ervaren, moet je in actie komen. 

Frieze (2016) herkent deze houding bij de toeschouwers van immersief theater. 

Mensen gedragen zich in zijn ervaring alsof zij een huiszoekingsbevel hebben gekregen. 

Ze gaan op zoek naar de waarheid en gaan hiervoor zelf op onderzoek uit. Een bezoek aan een 

immersieve voorstelling wordt volgens Frieze een zoektocht naar bewijs: “Wie is dat 

personage? Wie heeft het gedaan? Wat is hier te zien?” (p. 419). Het is een participatief spel 

van ontdekken en verzamelen, als het actief construeren van de waarheid, stelt Frieze. 

Volgens Zaointz (2014) schept dit een mate van ongelijkheid. Ze stelt dat assertieve en 

fysiek behendige bezoekers in het voordeel zijn en veelal worden beloond met de meest complete 

ervaring van de voorstelling. De zichtlijnen van een gestructureerde publieksopstelling zijn 

daarentegen grotendeels gelijk verdeeld en dus niet afhankelijk van het initiatief van de bezoeker. 

De voorstelling voltrekt zich dan voor het oog van de toeschouwer, zonder dat die 

verantwoordelijk wordt gemaakt voor de openbaring ervan, legt Zaointz uit. 

Frieze (2016) herkent nog een ander effect bij de toeschouwer als consequentie van deze 

verantwoordelijkheid. Wanneer je de toeschouwer de verantwoordelijkheid geeft voor keuzes 

die de op verschillende manieren toegang verlenen tot de inhoud van het werk kan een gevoel 

van besluiteloosheid ontstaan. Welke beslissingen zijn immers belangrijk? De inhoud van de 

voorstelling beperkt zich volgens Frieze (2016) dan eerder tot de particuliere afwegingen van 

de toeschouwer, waar een toeschouwer zonder keuzevrijheid eerder het systeem als geheel zal 

beoordelen. 
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Naast deze besluiteloosheid kan immersief theater volgens theaterwetenschapper 

Sophie Nield (2008) ook andere kenmerkende effecten bij de toeschouwer sorteren die anders 

zijn dan bij een gestructureerde publiekopstelling. Het is in haar woorden misschien wel de 

grootste nachtmerrie van de acteur waar bezoekers van een immersieve theatervoorstelling aan 

worden onderworpen: “(…) being on stage and not knowing the play” (p. 535). De bezoekers 

nemen immers deel aan een theatrale werkelijkheid, waarin zij de regels niet kennen. Bovendien 

kunnen zij zich niet verstoppen in het donker van een tribune, merkt Nield op. Zij zijn 

onderwerp van aandacht voor andere bezoekers. Dit kan volgens Nield gevoelens van schaamte, 

vernedering en sociale druk opleveren (Alston, 2013). 

Wiener (2022) herkent andere sensaties van bezoekers van immersief theater en 

refereert aan voorstellingen die veel minder tegen het gevoel van comfort ingaan dan de eerder 

besproken voorstellingen. Immersief theater kan juist heel erg verleidelijk zijn, betoogt Wiener. 

Het nodigt de toeschouwer immers uit om in beweging te komen en om dat te bewerkstelligen 

moet het bovenal toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn. Immersief theater 
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moedigt volgens Wiener niet uit om uit de comfort-zone te gaan, maar behaagt en prikkelt de 

toeschouwer op een manier die hem in beweging zet binnen die comfort-zone. Ze noemt 

immersief theater eerder “therapeutisch”, dan ongemakkelijk (Wiener, 2022, p. 4) 

Theatermaker en kunstdocent Craig Quintero (2021) ziet wel degelijk een sociaal 

spanningsveld bij immersief theater, omdat de relatie tussen toeschouwer en performer 

opnieuw wordt vormgegeven. Hij daagt studenten uit zich bewust te zijn van deze comfort- 

zone. Quintero gebruikt performances voor één toeschouwer als opdracht voor 

theaterstudenten, waarin de relatie tussen toeschouwer en performer op experimentele wijze 

wordt onderzocht. Het spanningsveld tussen individuen ziet hij als de essentie van immersieve 

theatervormen: 

 

In these initial discussions, I remind students of their moral and artistic responsibility 

as they alter the normal performer/audience contract. (…..) They must also address the 

manner in which the audience enters and exits the performance and how they guide the 

audience through the experience, balancing clarity and inventiveness. 

Providing verbal instruc- tions might be the most efficient way of communicating 

directions, but the “known-ness” of this approach undercuts the uniqueness of the 

encounter. At the same time, I remind students that by not establishing a clearly defined 

relationship with the spectator, they might cause the audience to withdraw from the 

experience (Quintero, 2021, p. 58). 

 

Quintero (2021) maakt duidelijk dat wanneer de relatie tussen performer en 

toeschouwer buiten de algemeen bekende normen wordt vormgegeven, sociale ongemakken en 

particuliere gevoelens een grotere rol gaan spelen in de ervaring van de performance. Het is 

volgens hem uitdagend voor een performer om toeschouwers in de gewenste modus van 

ervaring te krijgen; om initiële ongemakken weg te nemen of overenthousiaste bezoekers te 

kalmeren. Quintero waarschuwt zelfs voor de impact van een één-op-één confrontatie met een 

toeschouwer, die de beoogde immersie juist tegenwerkt: 

 

In his review of Danielle Agami’s dance performance for an audience of one, Laotang, 

in 2010, Dror Harari remarks: “In retrospect, my own presence in that intimate event—

being touched, being gazed at, being perplexed, deciding to reposition myself, deciding 

to leave—was so strong that it interfered with and, in fact, overshadowed my 

recollection of the move- ments of the dancer” (Quintero, 2021, p, 58). 
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Het verdwijnen van de afstand tussen de toeschouwer en de voorstelling markeert een 

ander verschil tussen immersieve ervaring en een gestructuureerde publieksopstelling, stelt 

Gareth White (2013). Bij een gestructureerde publieksopstelling wordt immers veelal van je 

verwacht vanaf een vooraf bepaalde afstand en vanuit éénzelfde perspectief te kijken naar de 

voorstelling die zich zonder jouw directe bemoeienis voltrekt. We hebben het dan volgens 

White weliswaar ook over “jezelf verplaatsen in een personage”, maar dit doen wij in 

figuurlijke zijn (White, 2013, p. 272). 

Tijdens een immersieve theatervoorstelling wordt de toeschouwer volgens White 

daarentegen uitgenodigd zich in letterlijke zin te verplaatsen in de voorstelling, waarmee de 

maker poogt toegang te verlenen tot de “binnenkant” van het werk (White, 2013. p. 1). White 

analyseert wat er wordt bedoeld met de binnenkant van het werk, om het werkelijke verschil 

ten opzichte van een gestructureerde publieksopstelling te kunnen definiëren. 
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White (2012) onderscheidt drie niveaus waarop de toeschouwer binnenkomt: de fysieke 

ruimte (de ruimte waar de voorstelling wordt gespeeld), de fictieve ruimte (de ruimte waar het 

verhaal zich afspeelt) en de theatrale ruimte (de ruimte waar het drama wordt gespeeld). Hij 

analyseert de toegang op deze niveaus aan de hand van zijn bezoek aan Tunnel 228 

(Punchdrunk, 2009). Tijdens deze voorstelling liep White door een desolaat kantoorpand, waar 

hij verschillende één op één ontmoetingen met de performers had. 

Tijdens deze ontmoetingen ervaarde White (2012) een verantwoordelijkheid om de 

fictieve werkelijkheid in stand te houden en het spel mee te spelen. Niet alleen is hij op die 

momenten toegetreden tot de fysieke ruimte (wanneer hij het kantoorpand betrad) en de fictieve 

ruimte (wanneer hij in het kantoor van één van de personages kwam), maar ook tot de theatrale 

ruimte (wanneer zijn rol verschuift van toeschouwer naar performer, van buiten naar binnen het 

drama). 

White (2012) analyseert zijn ervaring en constateert dat hij weliswaar fysiek is 

toegetreden tot de binnenkant van het werk, maar enkel tot de productie van het werk, niet tot 

de theatrale en dramatische werkelijkheid op een manier die anders is dan in de ervaring van 

een passieve toeschouwer. Sterker nog: de tegenstrijdigheid tussen performer en toeschouwer 

werd tijdens deze ontmoetingen juist groter en radicaler. Punchdruk creëert volgens White 

vooralsnog, in figuurlijke zin, een afstand tussen performer en toeschouwer in plaats van deze 

te elimineren. 

Om nauwkeuriger te kunnen naar deze afstand te kijken, is het werk van Gianna 

Bouchard relevant. Zij is onderzoeker op het snijvlak van theaterwetenschap en biomedische 

wetenschappen en onderzoekt het verschil tussen zicht en aanraking. Bouchard (2009) stelt 

dat de immersieve ervaring de figuurlijke afstand tussen performer en toeschouwer wel 

degelijk verkleint. Wanneer ogen zijn omgeven door oneindige oppervlakte kun je de randen 

en grenzen niet meer zien, legt Bouchard uit. Het is te dichtbij om te begrijpen of waar te 

nemen, het wordt als het ware ‘gevoeld’. Bouchard concludeert dat zicht op deze manier wordt 

als aanraking, hetgeen ze ‘haptic view’ noemt: ogen die functioneren als aanrakingsorganen, 

vanwege de nabijheid van het object. 

Bouchard (2009) vraagt zich af wat de consequentie is van het verdwijnen van de 

afstand tussen toeschouwer en performer, voor de betekenis die de toeschouwer geeft aan de 

voorstelling. Met andere woorden: kan de toeschouwer nog wel reflecteren op het werk als die 

daar zelf onderdeel van is? Bouchard (2009) concludeert dat afstand een voorwaarde is om te 

kunnen reflecteren op een ervaring. Door afstand te doen van het verlangen om aan te raken, 

te controleren of te bezitten van het object kan daadwerkelijke verbinding en uitwisseling 

ontstaan, stelt Bouchard. Wanneer deze afstand verdwijnt, verdwijnt ook de confrontatie 
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tussen kunst en toeschouwer die het werk betekenis geeft. We zouden kunnen stellen dat 

Bouchard het op dit punt eens is met de stelling van Wiener, dat immersieve kunst de 

confrontaties tussen kunst en toeschouwer juist wegneemt. 

Ook Frieze (2016) ziet de afwisseling van immersie en de onderbreking ervan als 

hetgeen dat betekenis geeft aan immersief theater. Hij is het ermee eens dat afstand tot het 

object nodig is erop te kunnen reflecteren. Ervaringsgerichte en kritische vermogens kunnen 

volgens hem niet op hetzelfde momenten actief zijn. De afwisseling tussen het zijn van insider 

en outsider, tussen ervaren en toekijken, is daarom juist hetgeen dat betekenis geeft aan 

immersief theater, stelt Frieze. 

Zaointz (2014) sluit zich hierbij aan en ziet een verschuiving in het moment waarop 

toeschouwers betekenis geven aan immersieve ervaringen, ten opzichte van passief 

toeschouwerschap. Immersief theater vraagt om management van jezelf in de theatrale ruimte, 

waardoor je pas achteraf na kunt denken over wat je hebt ervaren. 
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In een gestructureerde publieksopstelling staan expressieve en praktische handelingen het 

reflectieve vermogen niet in de weg, waardoor er al in een eerder stadium betekenis kan worden 

gegeven aan de ervaring, stelt Zaointz. 

Samenvattend is het meest opvallende verschil tussen immersieve theatervormen en een 

gestructureerde publieksopstelling de verantwoordelijkheid om het werk te kunnen ervaren en 

het effect dat dit bij toeschouwer sorteert. White (2012) laat ons zien dat de fysieke afstand 

tussen performer en toeschouwer misschien kleiner wordt bij een immersieve 

theatervoorstelling, maar dat de afstand in figuurlijke zin juist groter wordt. Bouchard (2009) 

stelt dat immersief theater wel degelijk in staat is om deze afstand te elimineren. Als een gevolg 

daarvan zien Zaointz (2014) en Frieze (2016) dat de immersieve ervaring op zichzelf niet 

betekenisvol wordt voor de toeschouwer, maar juist tijdens de onderbreking ervan. 
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5. Conclusie 

 

Nu de antwoorden op de deelvragen in kaart zijn gebracht, zal worden teruggekeerd naar de 

hoofdvraag van dit onderzoeksverslag: wat is het verschil tussen immersieve ervaring en 

passief toeschouwerschap in het hedendaagse theater? 

Wat uit de analyses van White (2012) en Frieze (2016) naar voren komt is dat het 

verantwoordelijkheidsgevoel van de toeschouwer in immersief theater het grootste verschil 

markeert ten opzichte van passief toeschouwerschap. White en Frieze stellen beiden dat 

toeschouwers van immersief theater in actie moeten komen om het werk te kunnen ervaren. De 

effecten die deze verantwoordelijkheid sorteert bij de toeschouwer, zijn sterk afhankelijk van 

de manier waarop deze wordt ingezet. 

Wiener (2022) herkent daarin een gevoel van comfort, omdat immersieve vormen in 

haar ervaring bovenal verleidelijk en toegankelijk zijn. De verantwoordelijkheid van de 

toeschouwer resulteert hier voornamelijk in het creëren van een zo aangenaam mogelijk 

ervaring voor zichzelf. Nield (2008) en Quintero (2021) herkennen daarentegen sociale 

ongemakken juist als een kenmerkend onderdeel van de immersieve ervaring, omdat het de 

relatie tussen toeschouwer en performer en tussen toeschouwers onderling herdefinieert. Hier 

is het belangrijk om op te merken dat de voorbeelden van Nield en Quintero met name gericht 

zijn op menselijke interactie, waar Wiener refereert aan een digitale installatie die hoofdzakelijk 

interacties met projecties stimuleert. 

De fysieke en metaforische afstand tussen de toeschouwer en de performance lijkt een 

ander verschil tussen immersieve ervaring en passief toeschouwerschap aan te wijzen. Over de 

relatie tussen deze fysieke en metaforische afstand verschillen de auteurs in dit 

onderzoeksverslag echter van mening. White (2012) concludeert dat wij ons tijdens immersief 

theater, net als bij een gestructureerde publieksopstelling, in metaforische zin kunnen 

verplaatsen in een personage. Wanneer het werk de fysieke afstand elimineert, wordt de 

toeschouwer juist weggeduwd van de performance volgens White. De stroming immersief 

theater doet een claim tot een diep soort innerlijke betrokkenheid, die volgens White niet wordt 

waargemaakt. 

Bouchard (2009, p. 169) stelt daarentegen dat immersief theater wel degelijk kan worden 

‘gevoeld’, wanneer het werk simpelweg te dichtbij is om het te kunnen begrijpen. Ze 

concludeert, evenals Frieze (2016) en Zaointz (2014), dat er pas na afloop betekenis kan worden 

gegeven aan immersieve ervaring of tijdens de onderbreking ervan. Binnen een gestructureerde 

publieksopstelling blijft een zekere afstand tussen het werk en de toeschouwer bestaan, hetgeen 

volgens deze auteurs nodig is om te kunnen reflecteren op de voorstelling. 
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6. Discussie 

 

Als de betekenis van immersief theater schuilt in de onderbreking van het immersieve, 

rijst de vraag wat het werkelijke verschil is ten opzichte van een gestructureerde 

publieksopstelling in de manier waarop wij onszelf zien in relatie tot de voorstelling. Gaan 

toeschouwers een diepere connectie aan tijdens immersief theater? Of kan deze connectie 

evengoed of zelfs beter worden bereikt vanuit passief toeschouwerschap? 

Een empirisch onderzoek naar het verschil tussen zien en ervaren zou waardevol 

kunnen zijn. Niet alleen om de concequenties van deze stroming op onze kunstervaring te 

kunnen analyseren, maar ook om in een breder licht het verschil tussen zien en ervaren in de 

kaart te kunnen brengen. Deze analyse zou ook implicaties hebben voor het onderwijs: wat 

zijn de verschillen tussen passief leren en actief deelnemen? Bestaan er vormen van immersief 

onderwijs en wat zijn hiervan de effecten? 

Een ander advies voor vervolgonderzoek betreft de relatie tussen immersief theater en 

sociaal contact. Volgens Quintero (2021) zijn immersieve vormen in staat tot het versterken 

van sociale relaties, waar het genre volgens Zaointz (2014) juist een sterke narcistische drang 

aanwakkert om zoveel mogelijk theatraal plezier voor het individu te vergaren. Deze 

bevindingen nodigen uit tot kritische reflectie op de consequenties van de immersieve 

publieksbenadering. 

Tot slot lijkt er een niche in de literatuur te zijn op het gebied van immersief 

kunstonderwijs, die aanmoedigt tot vervolgonderzoek op dit gebied. Wat is de invloed van deze 

aan populariteit winnende kunststroming op de inrichting van het kunstonderwijs? 

Welke plaats heeft het scheppen van ervaringen binnen kunstvakken? Hoe kan de relatie tussen 

kunst en toeschouwer daarin worden onderzocht? Als het moderne publiek zich inderdaad, 

zoals Van Zuijlen (Janssens, 2021) betoogt, weigert te laten gijzelen op een theaterstoel, dan is 

het hoog tijd om ook binnen het kunstonderwijs te onderzoeken op welke manieren de aandacht 

van de toeschouwer (opnieuw) kan worden veroverd. 
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