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Onderzoek 

“Blinden is geïnspireerd op het toneelstuk De Blinden van Maeterlinck (1980), dat gaat over een 

groep blinden die verdwaald is. Het stuk sprak me intuïtief erg aan, ik vond het spannend. Zowel 

de sfeer als ook de thematiek met betrekking tot zintuiglijkheid en taalgebruik. Het is heel duister, 

melancholisch, maar ook heel poëtisch en mythisch. 

Begin 2016 begon ik mijn residentie bij De Nieuwe Oost met een bijna atelier-achtig onderzoek, 

waarin ik de relatie tussen mens, geluid en voorwerpen onderzocht. Er zat toen nog niet het idee 

van een voorstelling achter. Ik maakte vooral schetsmatig scènes. Daarna heb ik de tijd genomen 

om een concept te ontwikkelen dat gericht was op wat ik mijn publiek wil laten ervaren. Ik dacht 

na hoe het zou zijn als je alleen uitgaat van geluid en geen beeld gebruikt, maar leek het me ook 

interessant om alleen beeld zonder geluid te gebruiken. Ik heb alle ruimte en tijd gekregen om me 

voor te bereiden op de voorstelling. Dat is een grote luxe. Mijn ideeën kregen tijd om te rijpen en 

werden daarmee juist helderder en op een goede manier eenvoudiger.” 

 

Aandacht 

“Blind zijn heeft voor mij twee dimensies. Je hebt het letterlijke blind zijn waar het puur gaat om 

de afwezigheid van beeld, maar ook een metaforisch blind zijn wat voor mij veel meer gaat om 

kijkgedrag. Ik vind dat de manier waarop we leven en hoe we bedolven worden onder beeld ons 

blind maakt. Dat het afstompt. We nemen niet meer de tijd om beelden met aandacht te bekijken. 

Misschien is het is niet eens een kwestie van niet willen, maar kunnen we de hoeveelheid 

beeldmateriaal simpelweg niet verwerken. 

 

 

 

Mart van Berckel nodigt je uit om de blinddoek van het oppervlakkige kijken af te doen. 

Samen met beeldend kunstenares Louise te Poele, componist Warre Simons en acteur Thijs 

Bloothoofd creëert hij met zijn nieuwe voorstelling Blinden een theatrale ervaring die je 

waarneming op scherp zet.



 

Met aandacht en nauwkeurigheid waarnemen is voor mij heel belangrijk. Juist daarom hou ik zo 

van kunst. Je krijgt de tijd om te focussen op een ding en de ruimte om te gaan associëren. Zo 

kun je hele eenvoudige beelden met veel verschillende betekenissen laden. De vraag is: doen we 

dat nog wel genoeg? 

 

We gebruiken tegenwoordig vaak de uitspraak “ik zag iets voorbij komen op social media”. Dat 

zegt veel over hoe we kijken: Iets ‘voorbij zien komen’ is in contrast met in stilstand en in rust naar 

iets kijken. Ik wil met Blinden het publiek de ruimte geven om heel aandachtig naar beelden of 

scenes te kijken. Dat ik op toneel een alternatieve manier van kijken kan aanbieden heeft voor mij 

bijna iets utopisch. “ 

 

 

Inspiratie 

“We hebben ons laten inspireren door het werk van de surrealistische schilder René Magritte. Hij 

speelt in zijn werk met representatie. Wat is het beeld dat je ziet en wat stelt het eigenlijk voor? 

Waar kijk ik eigenlijk echt naar? Je wordt gedwongen aandachtig te kijken. Blinden speelt met 

die verbeelding en representatie. Het gaat over de aandacht voor het kijken, de verwondering en 

inzetten van je verbeeldingskracht, fantasie en associaties. Verbeelden heeft dan ook twee 

betekenissen: in je hoofd een beeld vormen, of heel letterlijk iets in beeld brengen.  Verbeelding 

is daarmee het grootste thema van het stuk. 

Daarnaast ben ik gefascineerd door het feit dat beeldende kunstenaars in hun werk niet 

afhankelijk zijn van de dimensie tijd, waardoor je heel erg met aandacht en met nauwkeurigheid 

kan waarnemen. Als toeschouwer kan ik zelf bepalen hoeveel tijd ik ervoor neem om ernaar te 

kijken. “ 

 

Samenwerking 

“Ik wilde graag met beeldend kunstenaar Louise te Poele samenwerken, haar manier van kijken 

inspireert me. Samen hebben Louise en ik een installatie ontwikkeld die het hoofdbestanddeel 

van de voorstelling is. Hierbij maakt componist Warre Simons het geluid. Wat ik bijzonder vind is 

dat Warre componeren niet per se opvat als het schrijven van muziek. Zijn verantwoordelijkheid 

gaat veel meer over de auditieve laag van het stuk. Hij noemt het muziek, maar het kan ook geluid 

zijn of soundscape. “ 

 

Contrast 

“Ik vind het jammer als voorstellingen voorspelbaar zijn in hun vorm. Ik hou ervan als een 

voorstelling grillig is en me blijft verrassen. Daarom spelen tegenstellingen altijd een belangrijke 

rol in mijn voorstellingen. Dingen krijgen de meeste zeggingskracht in relatie tot hun tegendeel. 

Grote tegenstellingen zijn een interessant middel om het publiek scherp te houden en te 

verrassen. In Blinden wil ik spelen met deze verwachtingen door tijdens de voorstelling soms 180 

graden te draaien. Zo komen als kijker je zintuigen op scherp te staan en word je op een zijspoor 

gezet. 

 

 



In Blinden speelt het narratieve element geen sterke rol. Het is een tweeluik met een inleiding en 

een epiloog die als losse elementen iets met elkaar aan gaan en alleen in deze volgorde logisch 

zijn. De structuur in het stuk wordt ontleend aan beeld en geluid op een niet rationele, maar 

zintuiglijke en associatieve manier. “ 

Kijkervaring 

“Ik zou het heel mooi vinden als de voorstelling een herwaardering voor zintuiglijkheid teweeg 

brengt. Dat je als publiek opnieuw bewust wordt van wat je zintuigen kunnen, hoe je zou kunnen 

kijken, met welke aandacht en met welke focus. Ik wil bewustzijn creëren over de ontstane 

blindheid door ons oppervlakkige kijken. Samen met het publiek wil ik ontdekken wat een 

kijkervaring in het theater betekent en hoe we ons kijkgedrag opnieuw vorm kunnen geven.  

Met elke voorstelling die ik maak, geef ik een alternatief, poneer ik een stelling of neem ik een 

standpunt in waarmee ik in gesprek ga. Blinden geeft op een indirecte manier een alternatief voor 

ons kijkgedrag: een open, nauwkeurige en aandachtige manier van kijken, zonder 

verwachtingen.” 

Blinden gaat 15 februari in première in Theater aan de Rijn in Arnhem. 


