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Samenvatting 
 
In deze scriptie geef ik antwoord op de vraag of het theater inzetbaar is op de Remonstrantse 
vernieuwingsplekken.  Ik beantwoord deze vraag door middel van een literatuurstudie. Als 
basis hiervoor gebruik ik het werk van Victor Tuner, antropoloog, en Richard Schechner, 
theaterregisseur. Victor Turner en Richard Schechner gebruikten in hun werk de begrippen 
sociaal drama, liminaliteit en communitas om het belang van theater te duiden. Deze 
begrippen vormen het theoretisch kader van deze scriptie. In hoofdstuk twee laat ik zien dat 
Schechner en Turner in hun werk betogen dat het theater een moderne afgeleide is van het 
vroegere overgangsritueel. Het theater komt volgens hen voort uit het sociale drama en het 
theater vindt ook zijn voeding in het sociale drama. Het theater kan volgens Schechner en 
Turner beschouwd worden als een ervaring die de drie fases kent van een overgangsritueel: 
segregatie, liminaliteit en re-aggregatie. Vanwege het vrijwillige karakter van theater, kiest 
Turner ervoor om het theater niet liminaal maar liminoid te noemen. Ook kan theater volgens 
hen zorgen voor een plotseling gevoel van oprechte en gelijkwaardige gemeenschap: 
communitas. In hoofdstuk drie reflecteer ik aan de hand van een aantal wetenschappers op het 
begrip liminaliteit en communitas. Ik betoog dat niet alleen rituelen, performances en theater 
de drie fases kennen van segregatie, liminaliteit en re-aggregatie maar dat heftige ervaringen 
deze drieslag ook kennen. Deze liminale ervaringen maken dat je loskomt van de oude 
structuur, in een fase van liminaliteit terecht komt voordat je de mogelijke overstap kan 
maken naar een nieuwe structuur waar hernieuwde stabiliteit gevonden kan worden. 
Daarnaast laat ik zien dat liminaliteit ook gevaren kent. Het is mogelijk om na een liminale 
ervaring niet de overstap te maken naar een nieuwe stabiliteit, maar terecht te komen in een 
permanente staat van ambiguïteit. Ook is communitas niet altijd een oprechte, gelijkwaardige 
gemeenschap, maar kan er sprake zijn uitsluiting en machtsmisbruik. Vervolgens laat ik zien 
dat liminaliteit een meervoudig karakter kan hebben, er kan tegelijkertijd sprake zijn van 
meerdere vormen van vrijwillige en onvrijwillige liminaliteit en een daaruit voortkomend 
versterkte communitas.  Op basis van deze meervoudige liminaliteit en versterkte communitas 
sluit ik af met de gedachte dat de liminoid ervaring ingezet kan worden om bij een liminale 
ervaring de overstap te maken van liminaliteit naar nieuwe stabiliteit. Vervolgens laat ik in 
hoofdstuk vier zien dat op de vernieuwingsplekken sprake kan zijn van drievoudige 
liminaliteit. De Remonstrantse Broederschap zelf bevindt zich in een liminale fase. Daarnaast 
zijn de vernieuwingsplekken, in een seculiere samenleving, de plek waar mensen kunnen 
samenkomen rondom liminale ervaringen, juist omdat daar geen passende gemeenschappen 
en rituelen meer voor zijn. Door theater in te zetten op de vernieuwingsplekken voeg je een 
derde vorm van liminaliteit toe in de vorm van een liminoid theatrale ruimte waar de liminale 
ervaring onderzocht en gearticuleerd kan worden. Theater wordt dan een manier worden om 
enerzijds betekenis te geven aan de liminale ervaring en anderzijds de communitas te 
versterken zodat de overstap van liminaliteit naar stabiliteit gemaakt kan worden. In 
hoofdstuk vijf doe ik een aantal suggesties hoe deze liminoid theatrale ruimte eruit kan zien.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding  
 
Toen ik negentien was koos ik voor de studie culturele antropologie aan de universiteit van 
Nijmegen. Op mijn achtentwintigste behaalde ik mijn diploma aan de toneelschool van 
Maastricht. Ik mocht mijzelf theatermaker noemer. Drie jaar geleden besloot ik te starten met 
het Remonstrants Seminarium om predikant te worden. In dit onderzoek doe ik een poging 
deze werelden met elkaar te verbinden. Voor de buitenwereld en ook voor mijzelf lijken mijn 
studiekeuzes soms wat lukraak. Toch zijn ze dat niet. Theater is een vorm van kunst en 
volgens verschillende wetenschappers hebben kunst en religie met elkaar te maken.  Johan 
Huizinga (1949) ziet net als Andre Droogers (2010) het verbindende element in het begrip 
spel. Zowel in het theater als in de kerk zijn we bezig met spel. Johan Huizinga schrijft in zijn 
werk Homo Ludens: 
 

De child plays in complete earnest. But it plays and knows that it plays. The sportsman too, 
plays with all the fervor of a man enraptured, but he still knows that he is playing. The actor 
on the stage is wholly absorbed in his playing, but is all the time conscious of “the play”. The 
same holds goods of the violinist, though he may soar to realms beyond his world. […]. Can 
we now extend the line to ritual and say that the priest performing the rites of sacrifice is only 
playing? […] Hence our ideas of ritual, magic, liturgy, sacrament and mystery would all fall 
within the play concept. (Huizinga, 1949, p. 18) 

 
Huizinga stelt dus dat zowel de acteur op het podium als de priester aan het spelen zijn. Ook 
Andre Droogers (2010) benadrukt in zijn werk dat religie en kunst een vorm van spel zijn.  
Hij omschrijft spel als het menselijke vermogen om tegelijkertijd met twee werkelijkheden 
om te gaan. Dit vermogen maakt volgens hem dat de mens mogelijkheden tot zingeving heeft. 
Door met twee werkelijkheden om te gaan kan zowel kunst als religie maar ook symboliek en 
taal een vorm van zingeving zijn (Droogers, 2010). Hans Alma (2011) verwoordt ook de 
verbinding tussen kunst en zingeving. Kunst kan net als religie ons gevoelig maken voor 
existentiële vragen. Kunst en religie hebben het vermogen om het verlangen naar 
transcendentie in ons wakker te roepen (Alma, 2011). Dit existentiële karakter van kunst en 
religie is één van de drijfveren achter mijn studiekeuzes. Het brengt mij bij de vragen die 
ertoe doen. Zowel het theater als religie geven mij de ruimte om mij te verhouden tot deze 
vragen en er expressie aan te geven.  
 
Naast existentiële vragen bestaan er ook existentiële momenten. Christa Anbeek spreekt in 
haar werk over contrastervaringen. Dit zijn momenten waarop het vanzelfsprekende niet meer 
vanzelfsprekend is in het leven en je de kwetsbaarheid van het leven ervaart (Anbeek, 2013). 
Anbeek (2013) geeft aan dat deze ervaringen vragen om duiding en zingeving. Cultureel 
antropoloog Clifford Geertz (1993) beschrijft drie soorten ervaringen waar chaos het leven 
dreigt binnen te komen. Als eerste noemt hij ervaringen die voorbij gaan aan onze 
intellectuele capaciteit, dat wat we niet kunnen begrijpen. Als tweede noemt hij alles wat niet 
dragelijk is maar we toch moeten verdragen. Als laatste noemt hij ervaringen die moreel niet 
toelaatbaar zijn. Deze drie zaken, van onbegrijpelijkheid, onverdraaglijkheid en 
onrechtvaardigheid, scheppen volgens Geertz een behoefte en nood aan zingeving (Geertz, 
1993). Om met de terminologie van Anbeek te spreken, een contrastervaring vraagt om 
betekenisgeving. Volgens Geertz (1993) kunnen we niet leven zonder richting en betekenis. 
Geertz verwijst naar zingeving en religie met de bijbehorende rituelen, als mogelijkheid om 
de genoemde contrastervaringen te duiden en te transformeren. Maar wie of wat helpt bij deze 
betekenisgeving in een seculiere samenleving waar religie en rituelen bijna geen plek meer 
hebben? Deze vraag deed mij afvragen of het theater hier een rol in kan spelen.  
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Theater heeft altijd een plek gehad in mijn leven. Als klein kind speelde ik al voorstellingen 
voor de buurt. Op het podium staan had iets magisch, alles kon en alles mocht op het toneel. 
Het spelen gaf eindeloos veel plezier en eindeloos veel spanning. Ook in mijn puberjaren en 
studententijd bleef ik de toneelvloer opzoeken. Ruim tien jaar geleden kreeg ik de kans om 
mijn grote hobby een meer professioneel karakter te geven. Ik deed auditie op de toneelschool 
in Maastricht en werd aangenomen voor de opleiding tot theatermaker en dramadocent. 
Vanuit het speler zijn kwam nu de vraag centraal te staan wat ik te vertellen had op het 
podium en wat ik wilde maken. In mijn ontwikkeling als theatermaker koos ik voor het kleine 
spel, dicht bij de speler en dicht bij het publiek. Al snel liet ik bestaande toneelteksten los en 
zocht ik op de vloer samen met de spelers naar woorden en beelden die we te vertellen hadden 
vanuit ons autobiografisch materiaal.  
 
Na de toneelschool richtte ik samen met een collega en vriendin een theatergroep op: TG 
Turner, genoemd naar de cultureel antropoloog Victor Turner die zich in zijn leven bezighield 
met het belang van rituelen. Mijn collega en ik hadden beiden antropologie gestudeerd en 
kenden uit die tijd het werk van Turner. Er waren nog te weinig rituelen in de samenleving en 
die waren wel nodig, zo beredeneerden wij. Wij namen als onderwerp voor onze rituele 
voorstelling de overgang van vrouw naar moeder. Het moeder worden hadden wij zelf ervaren 
als een contrastervaring waar weinig aandacht voor was in de samenleving. Onze voorstelling 
kon volgens ons zowel voor onszelf als de toeschouwer betekenis geven aan de ervaring van 
het moeder worden. De voorstelling gaven wij vorm aan de hand van de fases van een 
overgangsritueel zoals wij die kende van de antropoloog Arnold van Gennep. Volgens hem 
bestaan rituelen die een overgang markeren naar een andere status uit drie delen: afscheiding, 
overgang en integratie (Van Gennep, 1960). De gedachte dat deze voorstelling heilzaam zou 
zijn onderbouwde wij in de rol van theatermaker niet verder. Als theatermaker beoefen je 
geen wetenschap maar ga je op de vloer aan de slag.  We zochten op de vloer uit of theater 
ook een soort van hedendaags ritueel kon zijn. Dit betekende dat we relatief lange fysieke 
repetities hadden waarin we materiaal en teksten ontwikkelden op de vloer. We ontdekten 
mogelijkheden en grenzen van ons rituele theater. In sommige voorstellingen ontstond er iets 
wat Victor Turner duidde als communitas, een gevoel van belang, essentie en eenheid 
(Turner, 1979). De deelnemers voelden zich onderdeel van een bijzondere ervaring, geraakt, 
geroerd en gesterkt in een persoonlijke ervaring. In andere voorstellingen voelde we dat dit 
niet lukte en bleef het publiek meer op een afstand. Als theatermakers deden wij dit werk 
zonder theoretische onderbouwing maar werkten we op intuïtie, met creativiteit en de 
wetmatigheden van het theater.  De drijfveer achter het werk was het idee dat je door het 
creëren van een theatrale en rituele ruimte (later in deze scriptie liminoid genoemd) het 
publiek onderdeel kon laten zijn van een transformerende ervaring. In deze scriptie wil ik de 
hypothese dat theater een rol kan spelen bij contrastervaringen verder wetenschappelijk 
onderbouwen.  
 
Deze scriptie schrijf ik in eerste instantie niet vanuit de rol van theatermaker maar vanuit de 
rol van toekomstig geestelijk verzorger en (vernieuwings)predikant. Ik wil daarom de vraag 
of het theater een rol kan spelen bij zingeving koppelen aan de Remonstrantse 
vernieuwingsplekken. De context waarbinnen de vraag wordt gesteld is dus specifiek de 
Remonstrantse vernieuwing. De Remonstrantse vernieuwingsplekken zijn onderdeel van een 
grotere maatschappelijke ontwikkeling namelijk de verder gaande secularisering. De kerken 
lopen leeg. Het recent verschenen rapport, Christenen in Nederland (De Hart en 
Houwelingen, 2018), laat daar geen twijfel over bestaan. In het rapport valt te lezen dat over 
de hele linie kerken inboetten aan gezag, bindingskracht en populariteit. Het 
kerklidmaatschap en de kerkgang daalden de afgelopen decennia bij alle geboortecohorten 
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onder de bevolking en zetten bij elk later cohort in op een lager niveau (De Hart en 
Houwelingen, 2018). Een nog te publiceren onderzoek in dezelfde reeks van het Cultureel 
Planbureau zal ingaan op de verbreiding en impact van niet kerkelijk gebonden vormen van 
spiritualiteit en op de levensbeschouwing van buitenkerkelijken en niet-gelovigen. Dit hangt 
samen met het idee dat de behoefte naar zin niet verdwijnt. Er lijkt in de samenleving een 
behoefte te zijn naar plekken waar zingeving centraal mag staan. Mensen horen niet meer bij 
een kerk maar geloven nog wel (De Hart, 2014). Ook Hellemans (2019) spreekt van een grote 
verandering op geloofsgebied. Hij stelt dat aan het tijdperk van de wereldreligies een einde is 
gekomen en dat we leven in een pluraal en turbulent religieus veld. Hij noemt onder andere de 
niet aflatende stroom van nieuwe religiositeit en spiritualiteit.  
 
Ook bij de Remonstranten lijken op de lange termijn de huidige kerkstructuren niet meer 
houdbaar voor veel gemeenten.  Het is dus belangrijk om na te blijven denken over de vraag 
welke vorm van kerk zijn wel een toekomst heeft. En hoe we deze kerken of plekken 
aantrekkelijker kunnen maken ook voor de groep zinzoekers. De Remonstranten zijn net als 
andere kerken recent gestart met de zogenaamde vernieuwingsplekken. Op de 
vernieuwingsplekken zal de theologie van de kwetsbaarheid van Christa Anbeek leidend zijn. 
In haar boek Voor Joseph en zijn broer (2018) geeft ze aan dat kerken plekken moeten zijn 
waar mensen samen komen om te praten over hun contrastervaringen en de levensvragen die 
daarbij komen kijken. Ze roept op tot spel: ‘Dwars door de verschillen heen elkaar 
ondersteunen, met elkaar spelen, lachen en tegen de stroom in iets nieuws creëren’ (Anbeek 
2018, p. 94). Het recent uitgebrachte spel op basis van haar theologie van de kwetsbaarheid 
moet een hulpmiddel zijn om deze gesprekken op de vernieuwingsplekken met mensen te 
gaan voeren.  De vraag rijst echter of het samenkomen ook kan bestaan uit andere ‘speelse’ 
elementen zoals het theater.  
 
Zoals ik al eerder schreef, wil ik in deze scriptie de wereld van zingeving en theater aan elkaar 
verbinden. Ik gaf aan het begin van deze inleiding al aan dat in de literatuur veel geschreven 
is over de overeenkomsten tussen zingeving en kunst. Ook bestaat er literatuur over de vraag 
of het hedendaagse theater in de reguliere theaters een vorm van zingeving is (Oosterling, 
2007). Veel minder tot vrijwel niets is geschreven over het specifiek inzetten van theater ten 
behoeve van zingeving bij contrastervaringen op zingevingsplekken zoals kerken. De 
literatuur geeft rekenschap van het fenomeen bibliodrama, een creatieve en theatrale manier 
om met Bijbelverhalen om te gaan. Meestal speelt dit bibliodrama zich af in kerken of bij 
andere christelijke samenkomsten (Pitzele, 1998). Dit is echter geheel anders dan de open 
theatrale ruimte die ik voorstel. Mijn onderzoek speelt zich dus af in een niche: het gebied 
waar theater, zingeving, contrastervaringen en gemeenschappen zoals kerken en 
zingevingsplekken, samenkomen.  
 
Als theoretische basis maak ik gebruik van het gedachtengoed van Victor Turner en Richard 
Schechner. Turner is voor deze scriptie interessant omdat hij in de laatste fase van zijn 
carrière werkte op het grensvlak van ritueel, zingeving en performance (Turner, 1982). Zijn 
interesse verschoof van het pre-industriële ritueel naar het moderne theater mede door zijn 
ontmoetingen met de theaterregisseur en hoogleraar in de performance studies Richard 
Schechner. Turner werkte, in zijn laatste jaren, samen met Schechner aan een vertaalslag van 
zijn concepten; liminaliteit, communitas en sociaal drama die hun oorsprong hebben in het 
traditionele ritueel, naar de wereld van de theatrale performance.  
 
Aan het schrijven van deze scriptie ging de vraag vooraf of het werk van Turner en 
Schechner, dat voornamelijk is geschreven in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog 
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bruikbaar is. In mijn zoektocht naar de bruikbaarheid van Turner en zijn concepten stuitte ik 
op het volgende citaat van Stephen Bigger (2009):  
 

Much about Victor Turner has been reworked and honed: but there are serious concepts which 
still need to be further developed in terms of theatre, ritual and religion. New studies might 
concentrate on ‘the subjunctive’, de potential, the might become: using quasi-ceremony as 
exiting threshold activities may well reduce existing stresses and encourage appropriate 
forward planning. (Bigger, 2009, p. 212) 

 
Dit citaat gaf mij het vertrouwen dat het zinvol is om opnieuw naar de kernconcepten van 
Turner te kijken. Met mijn achtergrond als theatermaker en antropoloog heb ik in deze 
scriptie onderzocht of de concepten uit het werk van Turner en Schechner, die zij aan het 
theater verbinden, ook bruikbaar en relevant kunnen zijn voor de Remonstrantse 
vernieuwingsplekken. In de volgende paragraaf zal ik verder ingaan op de gebruikte 
concepten en literatuur en kom ik tot de hoofdvraag en deelvragen. Daarna volgt een 
toelichting op de gebruikte methode bij dit onderzoek. Ik rond af met een weergave van de 
hoofdstukindeling.  

1.1 Concepten en literatuur 
Ik gebruik het werk van Victor Turner en Richard Schechner als theoretische basis. Zij 
werkten, zoals ik eerder schreef, samen op het gebied van ritueel, theater en zingeving. Turner 
was antropoloog en Schechner is theaterregisseur. Deze kruisbestuiving tussen Turner en 
Schechner wordt in de literatuur ook wel de ‘ritualization of performance theory’ genoemd 
(Graham, 2009). Dit is een dialoog die verder is uitgewerkt in voornamelijk drie werken: 
Between Theater and Anthropology (1985) van Schechner, From Ritual to Theater (1982) van 
Turner en het essay Are there universals of performance in Myth, Ritual and Drama? (Turner 
& Schechner, 1990).  Aan de hand van deze werken werk ik de basisconcepten van Turner te 
weten liminaliteit, sociaal drama en communitas verder uit en koppel ik deze aan het theater.  
Het begrip liminaliteit duidde Turner in zijn vroege werk als een tussengebied in de 
transitiefase bij een traditioneel overgangsritueel.  Turner noemt dit ook wel Betwixt en 
Between (1967). Je hoort niet meer bij het oude maar ook nog niet bij het nieuwe. Voor 
Turner is liminaliteit onderdeel van de antistructuur in een samenleving en heeft het een 
kracht die tot verandering kan leiden en het ontstaan van communitas, een gevoel van 
plotselinge gemeenschap, kan bevorderen (Turner, 1982). Turner beschouwt het theater ook 
als een soort van liminale ruimte, het theater is volgens hem liminoid. Liminoid heeft voor 
Turner liminale eigenschappen maar verschilt op een aantal punten van het liminale. 
Karakteristiek voor het gene dat volgens Turner liminoid is, is het gegeven dat je kan kiezen 
of je de liminale ervaring meemaakt. Een overgangsritueel in een pre industriële samenleving 
is geen keuze, het bezoeken van een theatervoorstelling is dat wel (Turner, 1982).  
 
De concepten van Turner, voornamelijk het begrip liminoid, hebben na zijn dood veel kritiek 
gekregen. Recente denkers zoals Bjorn Thomassen (2014), Arpad Szakolczai (2009), Ian 
Maxwell (2008) en Timothy Carson (2019) wijzen erop dat de liminale ervaring weer actueler 
is dan ooit en buiten het gene valt dat Turner liminoid en vrijwillig noemt. Volgens deze 
denkers veroorzaken heftige gebeurtenissen in iemands leven ook een fase van liminaliteit.  
We kunnen het liminale op zowel individueel niveau als groeps- en gemeenschapsniveau 
volgens deze denkers dus niet ontwijken. We worden gedwongen geconfronteerd met fases 
van verlies, verwarring en transformatie. Sczakolzai (2009) omschrijft de liminale ervaring 
als:  
 



	 9	

A transformative event can be defined as something that happens in real life, whether for an 
individual, a group or an entire civilization, that suddenly questions and even cancels 
previously taken-for-granted certainties, thus forcing people swept away by this storm to 
reflect upon their experiences, even their entire life, potentially changing not only their 
conduct of life, but their identity. (Szakolczai, 2009, p. 150) 

 
Deze aanvullingen en reflecties op het begrip liminaliteit zijn voor mijn scriptie essentieel om 
de verbinding te leggen met de Remonstrantse vernieuwingsplekken. Met behulp van het 
begrip liminaliteit kan ik aannemelijk maken dat juist het theater relevant kan zijn op de 
vernieuwingsplekken.  
 
Deze vernieuwingsplekken zijn gestoeld op de theologie van de kwetsbaarheid van Christa 
Anbeek. Deze theologie vindt zijn basis bij de persoonlijke contrastervaringen van mensen. 
Anbeek (2019) betoogt dat wij individueel door een contrastervaring in een liminale fase 
terecht komen. Daarom spreekt ze in haar latere werk ook wel van de liminale ervaring. 
Daarnaast beargumenteert ze dat de Remonstrantse broederschap zich in een liminale periode 
bevindt. We kunnen als broederschap niet verder op de oude weg, als we dat doen zal de 
broederschap over een aantal jaar niet meer bestaan. We kunnen dus niet verder met het oude 
maar hebben nog maar weinig antwoorden op de vraag hoe het nieuwe eruit moet zien. De 
vernieuwingspredikanten bij de Remonstranten hebben de opdracht gekregen te zoeken naar 
dat ‘nieuwe’: hoe kunnen we op micro-, meso- en macroniveau herstellen, helen en nieuwe 
richting vinden?  In deze scriptie wil ik aan de hand van de genoemden concepten van Turner 
en Schechner onderzoeken of het theater een bijdrage kan leveren aan een zinvolle inhoud van 
de Remonstrantse vernieuwingsplekken.  
 

1.2 Vraagstelling  
Naar aanleiding van bovenstaande kom ik tot de volgende onderzoeksvraag en deelvragen: 
 
Welke handreikingen biedt het gezamenlijke gedachtengoed van Victor Turner en Richard 
Schechner op het gebied van theater voor Remonstrantse vernieuwingsplekken?  
 
Deelvragen:  
 
1: Wat hebben Victor Turner en Richard Schechner gezegd over de begrippen liminaliteit, 
sociaal drama en communitas en hoe verbinden zij dat aan het theater?  
 
2: Welke kritieken, aanvullingen en reflecties zijn er tussen toen en nu gedaan op het begrip 
liminaliteit door Bjorn Thomassen, Arpad Szakolczai, Ian Maxwell en Timothy Carson?  
 
3: Wat zijn de Remonstrantse vernieuwingsplekken, met welke theologie worden ze 
onderbouwd en op welke manier speelt liminaliteit op deze plekken een rol?  
 
4: Biedt het theater, op basis van bovenstaande begrippen en reflecties, mogelijkheden voor 
een invulling van deze Remonstrantse vernieuwingsplekken?  
 

1.3 Methode 
Dit onderzoek bestaat uit een literatuurstudie. Als ik deze scriptie van 12 ects afgerond heb, 
kan ik als onderdeel van het seminarium bij het schrijven van mijn proponentsscriptie werken 
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aan een empirisch onderzoek. Voor deze scriptie volstaat gezien het aantal studielasturen een 
literatuurstudie. 
 
Zoals in de inleiding duidelijk werd, heb ik een achtergrond in het theater. Dit heeft voor- en 
nadelen. Mijn eigen ervaring en liefde voor theater is de motor geweest achter dit onderzoek. 
Ik heb op de toneelschool lessen gehad waar de begrippen van Turner en Schechner letterlijk 
tot leven kwamen in individuele ervaringen van spelers en collectieve ervaringen van de 
groep. De concepten van Turner en Schechner, die gaan over intense ervaringen, ken ik dus 
niet alleen vanuit de literatuur maar ook vanuit de theaterpraktijk. Dit maakt dat ik mij er een 
beeld van kan vormen hoe het theater op de vernieuwingsplekken inzetbaar is. Het zou ook 
mijn onderzoek negatief kunnen beïnvloeden, in de zin dat ik te positief kijk naar de 
mogelijkheden van het theater. Om deze bias te voorkomen blijf ik in deze scriptie dicht bij 
de literatuur. Ik doe geen observaties en interviews in het veld. Door nu alleen een 
literatuurstudie te doen ga ik ervan uit dat ik het onderzoek niet stuur naar gewenste 
uitkomsten. In het laatste hoofdstuk doe ik suggesties hoe het theater ingezet kan worden op 
de vernieuwingsplekken. Deze suggesties doe ik uitdrukkelijk op basis van mijn eigen 
ervaringen. Deze suggesties kunnen verder empirisch worden onderbouwd en 
wetenschappelijk onderzocht worden. Ik zie mijn proponentscriptie als mogelijkheid om dit te 
doen.  

1.4 Hoofdstukindeling 
In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk twee, werk ik de concepten sociaal drama, liminaliteit 
en communitas verder uit en laat ik zien hoe Turner en Schechner deze concepten verbinden 
aan het theater. In hoofdstuk drie geef ik, aan de hand van een aantal hedendaagse 
wetenschappers, reflecties , kritiek en aanvullingen op het begrip liminaliteit en communitas. 
In hoofdstuk vier ga ik verder in op de Remonstrantse vernieuwingsplekken en de daar 
gebruikte theologie. In hoofdstuk vijf rond ik af met een conclusie en schets ik hoe het theater 
ingezet kan worden op de vernieuwingsplekken.  
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‘The communal dimensions of the limen, that experiential “realm of pure possibility” apparent from 
“ritual to theatre” and beyond’. (Graham, 2009).’ 

Hoofdstuk 2: Victor Turner en Richard Schechner  
 
In dit hoofdstuk geef ik allereerst in paragraaf 2.1 een korte inleiding op de twee 
wetenschappers Victor Turner en Richard Schechner en hun samenwerking. Deze 
samenwerking vond plaats op het snijvlak van het theater en het ritueel. Om de concepten van 
Turner goed te kunnen plaatsen in de context van het theater is het belangrijk dit snijvlak goed 
voor ogen te hebben.  Vervolgens licht ik in 2.2 de drie belangrijke concepten die Victor 
Turner en Richard Schechner in hun werk gebruikten nader toe, te weten sociaal drama, 
liminaliteit, en communitas. De drie begrippen komen al in het vroege werk van Turner 
(1967) voor, pas later koppelt hij samen met Ricard Schechner deze begrippen aan de 
fenomenen performance en theater. Ik rond het hoofdstuk af met een conclusie in paragraaf 
2.3.  

2.1 Samenwerking op een snijvlak 
Victor Turner (1920), was antropoloog en gespecialiseerd op het gebied van rituelen, 
symbolen en performance. Hij overleed onverwachts in 1983.  Victor Turner heeft zijn leven 
voor een groot deel gewijd aan het bestuderen en analyseren van, maar ook aan het 
participeren in rituelen voornamelijk in niet Westerse samenlevingen. In zijn latere werk heeft 
hij zich beziggehouden met rituelen en experimenteel theater. Hij deed dit voor een groot deel 
met Richard Schechner (1934), hoogleraar in de performance studies en een bevriend 
theaterregisseur. Ze lieten zich wederzijds inspireren door elkaars werk en werkten samen op 
het grensvlak van theater en ritueel: ‘While the literary and dramatic arts had become fertile 
conceptual material for Turner, anthropological models of ritual would assist comprehension 
of theatre and other performance genres’ (Graham, 2009, p 2). Schechner en Turner werkten 
samen in een tijd dat antropologische en theatrale methode samenkwamen en dat er een steeds 
grote groep professionals zich op het snijvlak bevonden. Victor Turner noemde zichtzelf 
onderdeel van de ‘performing antropology’ (Turner, 1982) en theatermensen zoals Peter 
Brook en Jerzy Grotowski worden door Schechner gerekend tot de ‘theatre anthropology’ 
(Schechner, 1985).  
 
De samenwerking tussen Turner en Schechner werd concreet in teksten, conferenties en 
workshops (Schechner, 2002). Zo brachten ze voor een workshop een groep antropologie- en 
theater studenten samen om antropologische etnografieën om te zetten in een vorm van 
theater (Turner, 1982). De gezamenlijk georganiseerde conferenties kregen in de loop van de 
tijd het doel de verschillende genres van theater, dans, muziek en ritueel te benaderen als een 
coherente groep van performances (Schechner & Turner, 1990). Turner noemde dat de 
‘universals of performance’ (Turner, 1990) en Schechner (1985) ‘points of contact’ tussen het 
theater en de antropologie. De overeenkomsten tussen hun vakgebieden leverden zes 
onderzoeksgebieden op waar het ritueel en het theater elkaar raken en overlappen (Schechner, 
1985): 
1: Er vindt bij een ritueel en een theatervoorstelling dan wel een permanente of tijdelijke 
verandering plaats van de maker, deelnemer en soms ook de toeschouwer.  
2: Een voorstelling en een ritueel hebben een bepaalde intensiteit die erop gericht is een 
collectieve energie te generen die ook wel ‘flow’ wordt genoemd.  
3: Zowel het theater als rituelen gaan uit van een interactie tussen luisteraars en performers. 
Een performance kent altijd een mate van deelname en de betekenis daarvan verandert 
afhankelijk van de context.  
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4: De fases van een theatervoorstelling en een ritueel kunnen beiden gezien kunnen worden 
als een performance waar overgangen plaats vinden. Een performance heeft zes of zeven 
fasen: training, repeteren, warming up, de performance, cooling down en de nasleep. Bij elke 
performance zal, afhankelijk van de cultuur en context, de nadruk liggen op een ander deel.  
5: Er is altijd sprake van een transmissie van performance kennis. Het gaat bij zowel theater 
als ritueel om overdracht. Vaardigheden worden overgedragen om de performance uit te 
kunnen voeren.  
6: Zowel een ritueel als een voorstelling kent altijd een vorm van evaluatie. Wat de vraag met 
zich meebrengt wie we de macht geven om te evalueren (Schechner, 1985).  
 
Deze onderzoeksgebieden met overeenkomsten tussen het theater en het ritueel maken in het 
kader van deze scriptie een aantal zaken helder. Ten eerste maakt het duidelijk dat het werk 
van Turner zich langzaam kon verplaatsen van de focus op het ritueel naar hedendaagse 
performance. De twee afzonderlijke disciplines blijken immers in elkaars verlengde te liggen 
en wezenlijke overeenkomsten te hebben.  Daarnaast zouden we op basis van deze 
overeenkomsten voorzichtig kunnen concluderen dat concepten die zich richten op het ritueel 
ook van toepassing kunnen zijn op het theater. Dit is precies wat Turner in zijn latere werk 
heeft gedaan. Zijn concepten die hun oorsprong vinden in het onderzoek naar rituelen: 
liminaliteit, sociaal drama en communitas, toepassen op het theater. Ook Schechner (1985) 
gaat uit van het idee dat verschillende soorten performance dicht bij elkaar liggen en daarmee 
hun effect voor de samenleving en het individu vergelijkbaar zijn:  
 

It’s a short step from shamanism to the practices of Balinese trance and ‘characterization’ in 
modern theatre. It is an equally short step from shamanism to believing performances to be 
efficacious, either on behalf of the individual, as in curing ceremonies, exorcism, or simple 
Aristotelian catharsis, or on the behalf of the community, as in political theatre, satire, or 
obligatory rites. (Schechner, 1985, p. 235) 

 
Omdat Schechner en Turner werken op het genoemde grensvlak maken zij in hun werk 
afwisselend gebruik van de termen theater, performance en ritueel. Voor de helderheid is het 
belangrijk om te weten dat performance een overkoepelende term is. Een performance kent 
naast het theater en ritueel nog vele andere vormen zoals bijvoorbeeld sport, entertainment en 
spel (Schechner, 2002). Schechner (2002) hanteert het idee dat de verschillende soorten 
performances met elkaar in verbinding staan in een web. Elke vorm van performance 
interacteert met de andere. Volgens Schechner (2002) zijn de plekken in het web willekeurig 
en subjectief. Afhankelijk van je eigen verhaal en visie kan je de posities van de performances 
aanpassen. Turner maakt in zijn werk The Antropology of Performance (1988) een 
onderscheid tussen de sociale performance en de culturele performance. Volgens Turner 
bestaat het sociale leven van mensen in zijn geheel uit performances. De presentatie van jezelf 
in het gewone leven is al een vorm van een sociale performance. Naast de sociale 
performances categoriseert hij de culturele performance, waaronder volgens Turner (1988) 
het theater valt.  

2.2 De concepten van Turner 
In deze paragraaf ga ik achtereenvolgens in op de concepten: sociaal drama, liminaliteit en 
communitas. Ik ga in op de oorsprong en betekenis van de begrippen en laat zien waar in het 
werk van Turner en Schechner de verbinding met het theater wordt gelegd.  
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2.2.1 Het sociale drama en theater   
Turner (1982) werkt vanuit het idee dat er in het alledaagse leven altijd een potentieel sociaal 
drama huist. Sociale drama’s zijn volgens Turner; ‘Units of harmonic or disharmonic social 
process, arising in conflict situations’ (Turner, 1975, p. 37).  Het sociale drama kent volgens 
Turner (1975, 1982, 1988) drie fases. In een sociaal drama is er in eerste instantie sprake van 
een ‘breach’: een verstoring of breuk met het dagelijkse leven. Deze breuk kan plaatsvinden 
op microniveau, bijvoorbeeld een ruzie in een gezin maar ook op macroniveau zoals een 
politieke daad. In alle gevallen leidt de breuk met het alledaagse volgens Turner tot fase twee: 
een crisis.  In een crisis kiezen de betrokkenen een kant voor één van de groepen of ze willen 
juist de vrede herstellen. Deze vrede herstellers zijn volgens Turner (1982) vaak mensen die 
er baat bij hebben dat de status quo gehandhaafd wordt zoals, ouderen, degene die de wet 
maken, rechters en de priesters van de gemeenschap. Zij doen een poging tot ‘redressive 
machinery’, ook wel fase drie van het sociale drama genoemd. Deze fase is een corrigerende 
en herstellende beweging, bedoeld om de ruzie of de gebroken banden te herstellen. Dit 
gebeurt volgens Turner (1982) meestal middels het rechterlijke proces, maar ook door rituelen 
die de religieuze instituties voor handen hebben.  Het sociale drama eindigt vervolgens in fase 
vier met een verzoening van de partijen of een overeenkomst waarbinnen de verschillen 
kunnen bestaan. Sociale drama’s kunnen zich volgens Turner ontwikkelen van een lokaal 
niveau tot een nationale revolutie of van het begin af aan zich al afspelen op macroniveau. In 
alle gevallen laten sociale drama’s, volgens Turner (1982) de onderhuidse niveaus in een 
samenleving zien: er bestaan verschillende groepen, sociale categorieën, statussen en rollen. 
 
Waar Turner in zijn vroege werk niet sprak over de rol van theater en het sociale drama, 
omdat zijn focus lag op het rituele aspect van het sociale drama, doet hij dat later wel. 
Hiervoor gebruikt hij de genoemde derde fase. In deze fase van herstel is er volgens hem 
altijd sprake van een vorm van reflectie. Kunst en daarmee theater is volgens Turner (1982) 
een middel om deze reflectie publiek te maken en betekenis te geven aan het drama:  

 
Theatre owes its specific genesis to the third phase of social drama, a phase that is essentially 
an attempt to ascribe meaning to ‘social dramatic’ events by the process which Richard 
Schechner recently described as: ‘restoring the past’. Theatre is, indeed, a hypertrophy, an 
exaggeration of jural and ritual processes; it is not a simple replication of the ‘natural’ total 
processual pattern of the social drama. There is, therefore, in theatre something of the 
investigative, judgemental, and even punitive character of law in action, and something of the 
sacred, mythic, numinous, even ‘supernatural’ character of religious action- sometimes to the 
point of sacrifice. (Turner, 1982, p. 12) 
 

De wortels van de culturele performance en daarmee het theater liggen volgens Turner in het 
sociale drama. Daarnaast constateert hij dat de culturele performance kracht en betekenis 
ontleent aan het sociale drama (Turner, 1988). Zonder sociaal drama is er dus geen 
betekenisvol theater. Schechner en Turner komen samen tot een model (1990, figuur 3.1) 
gebaseerd op de gedachten dat het sociale drama gekoppeld is aan het theater als kunstvorm. 
Ze komen als het ware uit elkaar voort: ‘there is a convergence between them so that the 
processual form of social dramas is implicit in aesthetic dramas, while the rhetoric of social 
dramas is drawn from performances’ (Turner, 1982, p. 74). Turner maakt nog een belangrijke 
stap door te benoemen dat de persoonlijke menselijke ervaring ook een onderdeel is van dit 
schema. Mensen leren door hun ervaringen en de diepste ervaringen wordt geleefd en 
doorleefd doordat het sociale drama en het theater met elkaar in verbinding staan (Turner & 
Schechner, 1990).  
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Figuur 2.1 De relatie tussen het sociale drama en het stage drama volgens Turner en 
Schechner (1990)  
 

   
 
 
Turner baseert zich in zijn boek From Ritual to Theatre op de filosoof Wilhelm Dilthey. Aan 
de hand van deze filosoof geeft Turner verdere betekenis en functie aan het theater. Turner 
(1982) schrijft dat volgens Dilthey elke ervaring een aantal elementen kent: een kern, deze 
wordt gekoppeld aan eerdere beelden, wat vervolgens gevoel oproept waarna er betekenis 
gegenereerd kan worden. Vervolgens moet deze betekenis geuit worden. Een ervaring is 
volgens Dilthey (in Turner, 1982) niet compleet totdat er uiting en expressie heeft plaats 
gevonden op een manier die begrijpelijk is voor anderen. Het is op dit punt waar de kunst en 
artiesten volgens Turner (1982) van belang zijn. Artiesten zijn in staat om een expressie van 
een ervaring te creëren. Als de ervaring is geuit door een artiest kunnen de lezers, kijkers of 
toehoorders erop reflecteren en er betekenis aan geven. Het was op dit punt dat de 
samenwerking met Turner en Schechner verder betekenis kreeg. De manier van werken van 
Schechner beschreef Turner als volgt: ‘ The entire process which he [Richard Schechner] set 
in train was a transformation into overt, public terms of Dilthey’s inner movement from 
Erlebnis as direct experience to its meaningful, aesthetic outcome as a work of art’ (Turner, 
1982, p. 15).  
 
De wortels van het theater liggen dus in de derde fase van het sociale drama. Theater is in 
deze fase een manier om als individu en maatschappij te reflecteren op het sociale drama dat 
heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft het theater ook een wezenlijke functie in het afmaken 
van de menselijke ervaringen zoals omschreven bij Dilthey.  Een artiest is in staat de essentie 
van een ervaring binnen te gaan: ‘in doing so he allows free access to the depth where life 
grasp live’ (Turner, 1985, p. 15). In het postuum uitgegeven boek The Anthropology of 
Performance (1988) doet Turner een, voor deze scriptie belangrijke, toevoeging. Hij stelt dat 
het theater door zijn liminale karakter gemaakt is om, naast het uiten van een ervaring, de 
chaotische ervaringen van mensen te transformeren naar een significant proces. Hiermee kom 
ik op het volgende begrip van Turner: liminaliteit. Turner bracht het gegeven van liminaliteit 
in verband met processen rondom menselijke ervaringen. In de chaotische ervaring kan door 
liminaliteit iets positiefs gebeuren. In de volgende paragraaf ga ik in op wat Turner bedoelde 
met liminaliteit en hoe dit begrip zich volgens hem verhoudt tot het theater.  
 

Social drama

Overt drama

Implicit rethorical structure Implicit social process

Manifest performance
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2.2.2 Liminaliteit en theater  
Een van de belangrijkste concepten die door Turner werd gebruikt in zijn werk is het concept 
liminaliteit.  In deze paragraaf laat ik zien hoe Turner en Schechner dit begrip bruikbaar en 
toepasbaar hebben gemaakt voor het theater.  Turner ontleent het begrip liminaliteit aan de 
antropoloog van Gennep (1960). Van Gennep ging bij traditionele overgangsrituelen uit van 
drie fases: separation, uittreden uit het bekende en vertrouwde; transition, een tussengebied 
waar je nog niet tot het ene maar ook niet tot het andere behoort en reincorparation, het 
binnengaan en behoren tot het nieuwe. Liminaliteit staat voor het tussengebied in de 
transitiefase, Turner noemt dit ook wel Betwixt en Between (1967). Om dit tussengebied te 
duiden gebruikt hij het begrip anti-structuur. Volgens Turner (1969 en 1982) is de 
maatschappij een product van de relatie tussen de structuur en de anti-structuur. De structuur 
staat voor de maatschappelijke status, de waarden en normen en regels in een samenleving. 
De anti-structuur gaat over de ervaringen die zich voordoen ‘buiten’ de structuur. De anti-
structuur is al het ware het tegenovergestelde van de structuur, een andere gekaderde 
werkelijkheid (Turner, 1969). Het basismodel van onze samenleving is volgens Turner een 
‘structuur van posities’, waarvan de persoon in het ritueel afstand moet doen voor hij de 
overgang kan maken. De eerste fase wordt gezien als een fase waarin afscheid genomen 
wordt van een oude structuur, terwijl in de derde fase een nieuwe structuur wordt gevonden. 

De tweede, ofwel de liminale fase is volgens Turner (1969) een anti-structurele periode. In 
deze fase worden alle structuren en sociale dynamieken uit het dagelijkse leven losgelaten en 
wat eerst ongewoon was, wordt nu normaal.  
 
Liminaliteit is dus onderdeel van de anti-structuur en een traditioneel ritueel zorgt volgens 
Turner voor een liminale fase. Dit ritueel vindt meestal plaats in de derde fase van het sociale 
drama, zoals beschreven in de vorige paragraaf. Deze liminale fase is voor Turner vooral van 
belang omdat er in deze fase dingen kunnen gebeuren die in het gewone leven niet kunnen en 
omdat liminaliteit de mogelijkheid tot vernieuwing biedt: 
 

Liminality can perhaps be described as a fructile chaos, a fertile nothingness, a storehouse of 
possibilities, not by any means a random assemblage but a striving after new forms and 
structure, a gestation process, a fetation of modes appropriate to and anticipating postliminal 
existence. (Turner, 1990, p. 12)   

 
Turner zag liminaliteit dus als een positief gebied met mogelijkheden. In zijn latere werk 
vroeg Turner (1982) zich af wat het begrip liminaliteit waard was in de moderne samenleving 
waar geen traditionele overgangsrituelen meer bestaan.  Hij zag in dat theorieën over rites en 
rituelen die hij had onderzocht in Afrika niet zomaar bruikbaar waren voor de moderne 
samenlevingen in het Westen. Daarom ontwikkelde hij de term liminoid. Liminoid is een 
vorm van liminaliteit in de moderne samenleving, waar de ervaring van liminaliteit optioneel 
wordt. Volgens Turner (1982) kunnen we in de moderne samenleving kiezen of we de 
liminale ervaring aangaan, het is geen verplichting meer zoals bij een overgangsritueel in een 
niet westerse samenleving. Turner (1982) ziet in de moderne samenleving een rol weggelegd 
voor artiesten, zij kunnen een liminale ervaring, in de vorm van een liminoid ervaring, 
creëren. Turner voegt daaraan toe dat het proces van spelen volgens Schechner in het theater 
zelf een liminaal karakter heeft:  
 

Schechner sees the actor, in taking the role of another-provided by a playscript- moving under 
the intuitive and experiences eye of the director/producer, from the “not me” to the “not not 
me” and he sees the movement itself as constituting a kind of liminal phase in which all kinds 
of experimental experiments are possible, indeed mandatory. (Turner, 1982, p. 93)   
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Daar voegt Schechner (2002) zelf aan toe dat de plek waar theater gemaakt wordt in zichzelf 
liminaal is. De plek kan, doordat er gespeeld wordt, alles worden. De mogelijkheden zijn 
eindeloos en er is een constante transformatie van de plek mogelijk.  
 
Vlak voor zijn onverwachtse dood maakte Turner (1990) onderstaand figuur waar hij de 
begrippen ritueel, liminaliteit, liminoid en theater aan elkaar verbindt. In dit figuur wordt 
helder dat Turner theater ziet als hedendaagse rituelen waar de drie fases van van Gennep nog 
steeds opgaan: ‘seperation, liminal, reaggregation’.  Turner gebruikte voor de laatste fase, 
anders dan van Gennep, de term re-aggration en niet integratie of incorporatie. Theater is 
volgens Turner (1990) één van de erfgenamen van het ‘multifaceted’ systeem van pre-
industriële rituelen. Rituelen omarmen net als theater ideeën en beelden van de kosmos en 
chaos, laten clowns en goden samengaan en maken gebruik van alle zintuigen die samen 
symfonieën vormen, aldus Turner (1990). De industrialisatie heeft er volgens Turner (1982) 
voor gezorgd dat de zintuigelijke domeinen waar rituelen volop gebruik van maken niet meer 
centraal staan in de samenleving, maar nu onderdeel zijn geworden van entertainmentachtige 
genres zoals het theater. Zoals eerder besproken komt het theater volgens Turner voort uit de 
redressive fase van het sociale drama. Deze fase grijpt volgens Turner terug op een aantal 
krachtbronnen waar het theater ook gebruik van maakt. Volgens Turner moeten we naar deze 
bronnen opzoek: ‘the deliberate creation of a detached, still almost-sacred liminal space 
allows a search for such sources’ (Turner, 1990, p. 12). Als voorbeelden van deze bronnen 
noemt Turner het lichaam met zijn mogelijkheden tot het ervaren en uiten van plezier en pijn, 
het onbewuste proces dat energie kan genereren en de rechterhersenhelft die zorgt voor 
tijdloze en niet verbale ervaringen.  Het theater biedt een mogelijkheid om deze bronnen te 
exploreren. Turner besluit zijn laatste werk met te zeggen dat goed theater kan leiden tot: ‘a 
sense of harmony with the universe is made evident, and the whole planet is felt to be 
communitas’ (Turner, 1990, p 13).  Dit brengt ons bij het laatste begrip. In de volgende 
paragraaf bespreek ik wat volgens Turner communitas is.  
 
Figuur 2.2 The evolutie van performance van liminaal naar liminoid (Turner, 1990) 
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2.2.3 Communitas en theater 
Voor Turner (1979) is communitas net als liminaliteit een element van de anti-structuur in een 
samenleving. Kort geformuleerd is communitas een plotseling gevoel van gemeenschap. 
Communitas komt volgens Turner (1979) tot stand in liminale situaties. De vrouw van Victor 
Turner, Edith Turner, schreef na de dood van Victor Turner een boek over communitas: 
Communitas, the Anthropology of Collective Joy (2012). Het werk van haar man Victor 
Turner is de basis voor haar schrijven.  Edith Turner formuleert het zo dat liminaliteit als het 
ware een voorwaarde is voor het creëren van communitas. Volgens Edith Turner kan 
communitas overal ontstaan en vindt het zijn oorsprong in het ritueel (Turner, 2012). De 
grootste kritiek op het begrip communitas is dat het slecht is uitgewerkt, niet helder is 
afgebakend en alles onder communitas kan vallen (Lewis, 2009). Edith Turner beaamt 
indirect deze kritiek en zegt over communitas: ‘The characteristics of communitas show it to 
be almost beyond strict definition, with endless variations’ (Turner, 2012, p. 1).  
 
Victor Turner schreef in verschillende werken op verschillende manieren over communitas. In 
de Encyclopedia of Religious Rites, Rituals en Festivals maakt Edith Turner hiervan een 
overzicht (Turner, 2004). Zij beschrijft communitas als: 

The bonds of communitas that are felt at liminal times are undifferentiated, egalitarian, direct, 
extant, nonrational, existential, and “I–Thou” (in Martin Buber’s sense). The original sense of 
communitas is spontaneous and concrete, not abstract. The experience of communitas matters 
much to the participants. It does not merge identities; the gifts of each person are alive to the 
full, along with those of every other person. Communitas liberates individuals from 
conformity to general norms. It is the fount and origin of the gift of togetherness, and thus of 
the gifts of organization, and therefore of all structures of social behaviour, and at the same 
time it is the critique of structure that is overly law-bound. [..] …communitas is universalistic. 
Structures, like living species, become specialized; communitas, as in the case of the biology 
of the human species and its direct evolutionary forebears, remains open and unspecialized, a 
spring of pure possibility as well as giving release from day-to- day structural role-playing, 
and it seeks oneness. This does not involve a withdrawal from multiplicity but eliminates 
divisiveness and realizes nonduality. Communitas strains toward universalism and openness; it 
is richly charged with feeling, mainly pleasurable. It has something magical about it. Those 
who experience communitas feel the presence of spiritual power. (Turner, 2004, p. 144)  

Bovengenoemd citaat geeft niet meteen een helder beeld van wat communitas is, daarvoor is 
het teveel omvattend. Om het begrip toch te kunnen gebruiken in deze scriptie wil ik de 
belangrijkste elementen eruit lichten. De banden die worden veroorzaakt door communitas 
zijn ongedifferentieerd, gaan uit van gelijkheid en zijn existentieel. Mensen komen als er 
sprake is van communitas geheel tot hun recht. Volgens Victor Turner kunnen we 
communitas als zeer positief beschouwen: het bevrijd, is universeel, open, geeft plezier en 
wordt in verband gebracht met een spirituele kracht.  
 
Victor Turner (1982) maakte in zijn latere werk onderscheid tussen drie vormen van 
communitas: spontane communitas, ideologische communitas en normatieve communitas. 
Spontane communitas gaat over een gevoel van solidariteit voor de anderen van de groep. Er 
is sprake van een kracht die de groepssolidariteit versterkt. De beleving van deze communitas 
is vaak een confronterende ontmoeting die iets magisch over zich heeft. Als er spontane 
communitas wordt ervaren, dan wordt er grote waarde gehecht aan eerlijkheid, openheid en 
het niet hebben van pretenties. De culturele achtergrond van mensen valt weg en er is contact 
van persoon tot persoon (Turner, 1982). Schechner (2002) benoemt het ontstaan van spontane 
communitas in zijn theaterworkshops als bijvoorbeeld formele titels wegvallen en mensen 
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elkaar bij een theaterworkshop broeder, zuster of kameraad noemen. Wanneer er geprobeerd 
wordt een spontane communitas te behouden, ontstaat er volgens Turner (1982) een 
normatieve communitas. Er vormt zich een sociaal systeem en een subcultuur die de speciale 
band in stand probeert te houden. Hoewel een normatieve communitas steeds meer op een 
‘normale’ groep individuen gaat lijken, blijft er iets dat deze groep anders maakt. Er bestaat 
nog steeds iets van de vrijheid, verlossing en liefde van de gezamenlijke ervaring tijdens de 
spontane communitas (Turner, 1982). Ideologische communitas is de herinnering van de 
spontane communitas omgezet in een idee van wat communitas zou moeten zijn. De ervaring 
wordt omgezet naar een ideaalbeeld. Vaak is de herinnering van de spontane communitas al 
losgelaten waardoor de beleving van het individu los komt te staan van de ideologie (Turner, 
1982).  
 
Volgens Turner kan vrijwel overal communitas ontstaan: ‘in the workshop, village, office, 
lecture room, theatre almost anywhere people can be subverted from their duties and right 
into an atmosphere of communitas ‘ (Turner, 1982, p. 45).  Edith Turner diept dit nog verder 
uit aan de hand van de verschillende soorten van communitas. Volgens Edith Turner kan er 
vanuit de ideologische communitas weer een vorm van spontane communitas ontstaan waar 
kunst een rol speelt: 
 

Yet in the stories usually recorded within ideological communitas reside the seeds of the 
realization of spontaneous communitas once again, whether these consist of poems, sacred 
history, sincere accounts of visions, or even music and art. In the works of prophets and artists 
we may catch glimpses of the unused evolutionary potential of communitas, a potential not yet 
externalized and fixed in structure. (Turner, 2004, p. 144) 

 
Edith Turner verplaats hier het domein van communitas van het ritueel naar de kunst. 
Artiesten kunnen met hun werk een gevoel van communitas creëren. Daarnaast noemt ze drie 
bronnen in de maatschappij waar communitas kan ontstaan, te weten, in liminaliteit, in 
marginaliteit en in inferioriteit. Eerder zagen we al dat liminaliteit als voorwaarde wordt 
gezien voor communitas. Edith Turner voegt daar als mogelijkheden marginaliteit en 
inferioriteit aan toe. Om het onderscheid helder te maken tussen deze drie gebruikt Edith 
Turner het eerdergenoemde woord ‘structuur’. De structuur staat voor de maatschappelijke 
status, de waarden en normen en regels in een samenleving. Liminaliteit vind je volgens Edith 
Turner (2004) tussen twee structuren, marginaliteit op de rand van de structuur en inferioriteit 
onder de structuur. Liminaliteit gaat volgens haar over mensen die in een overgang zitten van 
de ene naar de andere structuur. Mensen in de marge voelen zich verwant met mensen in een 
inferieure positie maar hebben zelf een betere positie, te denken valt aan activisten. 
Inferioriteit gaat over de groep die we de zwakkeren van de samenleving noemen (Turner, 
2004). Volgens Edith Turner (2004) genereren zowel liminaliteit, marginaliteit en inferioriteit 
heilige plekken, symbolen, rituelen, filosofische systemen en kunstwerken. Kunst kan volgens 
Edith Turner, vanuit de liminaliteit, zorgen voor een gevoel van communitas.  

2.3 Samenvatting en conclusie 
In bovenstaande paragrafen van deze scriptie heb ik de lezer meegenomen in het werk van 
Turner en Schechner en laten zien hoe zij de concepten sociaal drama, liminaliteit en 
communitas toepassen en in verband brengen met het theater. Theater komt volgens Turner 
voort uit de derde fase van het sociale drama. In deze fase van het sociale drama heeft het 
theater een wezenlijke rol, het is een middel tot reflectie en geeft de mogelijkheid om 
ervaringen te articuleren. Het sociale drama en het theater staan constant met elkaar in 
verbinding.  Hierdoor kunnen ervaringen van mensen wordt geleefd en doorleeft. Het theater 
is volgens Turner gemaakt om, naast het articuleren van een ervaring, de chaotische 
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ervaringen van mensen te transformeren naar een significant proces. Turner en Schechner 
zien het theater als een afgeleide van het ritueel en kennen het theater de drie fases van een 
ritueel toe, afscheiding, liminaliteit en re-aggregatie.  
 
Communitas is een plotseling gevoel van gemeenschap. Volgens Edith Turner kunnen 
artiesten en kunstenaars, omdat ze werken in een liminaal gebied, een gevoel van communitas 
creëren. Artiesten hebben volgens haar voornamelijk een rol als er vanuit een ideologische 
communitas weer een spontane communitas ontstaat.  
 
Op basis van het literatuuronderzoek in dit hoofdstuk naar de drie begrippen sociaal drama, 
liminaliteit en communitas concludeer ik dat het begrip liminaliteit het belangrijkste is. 
Liminaliteit is geen afgebakend en op zichzelf staand begrip. Het staat in verband met het 
sociale drama en communitas. We lazen dat de derde fase van het sociale drama een liminale 
fase is en dat vanuit liminaliteit een gevoel van communitas kan ontstaan. In het volgende 
hoofdstuk wil ik dan ook de ontwikkeling van het begrip liminaliteit centraal stellen en kijken 
welke toevoegingen en reflecties er zijn gedaan op zowel sociologisch als theologisch gebied. 
Omdat communitas een gevolg kan zijn van liminaliteit en liminaliteit een voorwaarde is voor 
communitas, zal het begrip communitas in het volgende hoofdstuk in het verlengde van het 
begrip liminaliteit aan bod komen. Reflecties, kritiek en aanvullingen rondom het begrip 
liminaliteit zullen leidend zijn.  Vanuit deze reflecties koppel ik het begrip liminaliteit aan de 
Remonstrantse vernieuwingsplekken en de theologie waarmee deze is onderbouwd. 
Vervolgens kan ik de stap terug maken naar het theater en iets zeggen over de inzetbaarheid 
van theater bij de Remonstrantse vernieuwingsplekken.  
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‘A claim frequently voiced by anthropologists that it should be restricted to the narrow horizon of 
small-scale tribal societies where it was originally developed is not acceptable. Concepts are tools for 

research; they cannot be copyrighted by the discipline in which they were developed (Arpad 
Szalkolczai, 2009).’  

Hoofdstuk 3: Reflecties op liminaliteit  

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk geef ik, aan de hand van vier hedendaagse wetenschappers, reflecties, kritiek 
en aanvullingen op het begrip liminaliteit. Door dit te doen maak ik het begrip liminaliteit 
inzetbaar buiten de context van performance.  
 
Bjorn Thomassen, antropoloog en Arpad Szalkolzcai, socioloog,	 hebben Turner’s begrip 
liminaliteit analytisch breder toepasbaar gemaakt. Daarnaast hebben zij, net als Ian Maxwell, 
specialist op het gebied van performances studies, tekortkomingen en gevaren rondom het 
begrip liminaliteit geformuleerd. Ian Maxwell gaat met zijn kritiek specifiek in op het begrip 
communitas zoals Turner dat gebruikte. Timothy Carson, theoloog en predikant, gebruikt in 
zijn werk het begrip liminaliteit vanuit pastoraal oogpunt. Hij ziet de predikant als de 
aangewezen persoon om liminale situaties op zowel persoonlijk als gemeenschapsniveau te 
begeleiden. Waar Thomassen, Szalkolzcai en Maxwell spreken over het terrein van de 
antropologie, filosofie, sociologie en politicologie gebruikt Carson het begrip binnen een 
theologische context. Ik laat in deze paragraaf, aan de hand van deze wetenschappers, zien 
hoe het begrip liminaliteit zich na Turner heeft ontwikkeld en welke consequenties dat heeft 
voor het gebruik van het begrip liminaliteit.  
 
Als eerst beargumenteer ik in paragraaf 3.2 aan de hand van de genoemde wetenschappers dat 
we ook buiten een rituele context kunnen spreken van liminaliteit. Vervolgens spreek ik in 
paragraaf 3.3 Turner tegen in zijn positieve benadering van liminaliteit en communitas. 
Daarna ga ik in paragraaf 3.4 in op de vraag of we net als Turner wel kunnen spreken van 
vrijwillige liminaliteit en deze vrijwillige liminaliteit kritisch bekijken. Als laatste introduceer 
ik in paragraaf 3.5 twee nieuwe zaken: meervoudige liminaliteit en versterkt communitas.  

3.2 Liminaliteit: van ritueel naar hedendaagse ervaring  
In het vorige hoofdstuk zagen we dat Turner in zijn late werk in aanraking kwam met de 
filosoof Wilhelm Dilthey. Dilthey dacht, in tegenstelling tot Immanuel Kant, dat ‘de ervaring’ 
een eigen structuur kent. Dilthey kon echter de exacte aard van deze structuur nooit duiden 
(Szalkolzcai (2009). Turner bood filosofische gezien de oplossing door te herkennen dat de 
verschillende fases van een overgangsritueel, gelijk staan aan de structuur van een geleefde 
ervaring (Szalkolzcai, 2009). Niet alleen een ritueel kent een liminale fase maar de geleefde 
ervaring in zichzelf kent liminaliteit: ‘the solution is the recognition that the sequential order 
of a rite of passage is the structure of lived experience’ (Szalkolzcai, 2009, p. 147). De 
geleefde ervaring kent dus een fase van afscheiding, liminaliteit en re-aggregatie.   

Turner koppelt, aan de hand van Dilthey, liminaliteit aan de geleefde ervaring. Hij had door 
zijn onverwachte dood echter geen tijd om dit verder uit te werken. Wel gaf het andere 
wetenschappers de gelegenheid om het concept liminaliteit toe te passen op menselijke 
ervaringen en gebeurtenissen. Thomassen (2018) stelt dan ook dat je in een moderne 
samenleving verschillende soorten liminale ervaringen kan hebben en dat deze ervaringen niet 
altijd plaats vinden in een rituele context: ‘there are types of liminal experience, it by no 
means follows that all these experience are demarcated with a transition rite’ (Thomassen, 
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2014, p. 90). Hiermee koppelt hij het begrip liminaliteit los van het ritueel. Een ervaring of 
gebeurtenis zelf kan ook liminaal zijn: ‘liminality, applied to a broader social science and 
historical perspective, can also refer to events that simply happen, and happen to us 
(Thomassen, 2018, p.41). Thomassen (2018) doelt hier op plotselinge ervaringen van verlies, 
dood, ziekte en rampen. Deze ervaringen gaan niet samen met een gepland ritueel maar 
overkomen ons zonder dat ze gepland zijn (Thomassen, 2018).  

Voortbouwend op het werk van Turner geeft Thomassen (2014) het begrip liminaliteit 
meerdere dimensies. Ten eerste geeft Thomassen aan dat de liminale ervaring verschillende 
subjecten kan betreffen namelijk een individu, een groep of een hele samenleving: ‘liminality 
relates to change in a single personality as well as social change and transition in large scale 
settings’ (Thomassen, 2014, p. 7). Zowel een individu als een gemeenschap of hele bevolking 
kan dus een liminale ervaring hebben. Bij een individu gaat het om momenten die het leven 
plotseling beïnvloeden, zoals de dood, ziekte of een scheiding. Bij een gemeenschap of 
bevolking kunnen we denken aan een (natuur)ramp of revolutie. De liminale ervaring kan dus 
op zowel micro-, meso- of macroniveau plaatsvinden. Daarnaast geeft Thomassen (2014) het 
begrip liminaliteit een dimensie van tijd. Het liminale kan een moment zijn, een periode of 
een heel tijdperk beslaan. Op individueel niveau is de pubertijd bijvoorbeeld niet slechts een 
moment maar een langere periode. Als een land zich in een oorlog bevindt hebben we het 
over een langere periode van liminaliteit (Thomassen, 2014). Thomassen voegt naast de 
tijdsdimensie ook een ruimtelijke dimensie toe: ‘liminal places can be specific thresholds, 
they can also be more extended areas, like borderlands or whole countries, placed in 
important in-between positions between larger civilizations’ (Thomassen, 2014, p. 91). 
Thomassen onderscheidt drie ruimtelijke categorieën met betrekking tot liminaliteit. Ten 
eerste specifieke plekken die in verband worden gebracht met drempels zoals een 
deuropening, een lijn die iets heiligs markeert of specifieke delen van het lichaam; ten tweede 
gebieden, zones en gesloten instituties zoals landgrenzen, gevangenissen en vliegvelden en 
ten derde; landen, regio’s en contitenten. Carson (2019) voegt daaraan toe dat de sociale 
media het mogelijk maakt dat een liminale ervaring zich zeer snel kan verspreiden. Liminale 
momenten worden opgenomen met een smartphone en met de hele wereld gedeeld. Dit maakt 
dat de ervaring zich verspreid en minder gebonden is aan een vaste plek. Er kan door de 
sociale media sprake zijn van een gedeelde, globale en vrijwel gelijktijdige ervaring.  

Het koppelen van het begrip liminaliteit aan de menselijke ervaring en het toevoegen van de 
verschillende dimensies maakt dat het begrip in veel verschillende contexten bruikbaar wordt. 
We spreken niet meer alleen van liminaliteit binnen de context van een ritueel of performance 
maar ook daarbuiten. Szalkolzcai (2009) geeft een definitie van de liminale ervaring waarin 
hij de micro-, meso- en macrodimensie verwerkt:  

A transformative event can be defined as something that happens in real life, whether for an 
individual, a group or an entire civilization, that suddenly questions and even cancels 
previously taken-for-granted certainties, thus forcing people swept away by this storm to 
reflect upon their experiences, even their entire life, potentially changing not only their 
conduct of life, but their identity. (Szakolczai, 2009, p. 150) 

 
Bovenstaande omschrijving is een bruikbare definitie van de liminale ervaring. Ook in deze 
definitie zijn de drie fases van afscheiding, liminaliteit en re-aggregatie te herkennen. De 
ervaring maakt dat je loskomt van het oude, de eerste fase van afscheiding. Dan volgt de 
liminale fase waarin de ambiguïteit centraal staat, oude zekerheden en vanzelfsprekendheden 
vallen weg maar er zijn nog geen nieuwe. Daarna volgt een eventuele en mogelijke transitie 
naar een nieuwe situatie van normaliteit en stabiliteit, zoals Thomassen in onderstaand citaat 
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verwoordt:  

In liminality they become nameless, timeless and socially unstructured, existing in a floating 
state of being, even as they acquire throughout the liminal period the necessary knowledge and 
experience in order that their transformed beings may eventually re-enter society and take up 
their new roles. […] At the level of the individual, it is the destruction of identity, while at the 
level of society it involves the suspension of the structure of social order. However, whether in 
case of rituals or crises, the aim is to return to conditions of stability and normality. 
(Thomassen, 2014 p. 92) 

Zoals in bovenstaande citaten beschreven is de liminale ervaring ‘potentially changing’ en is 
het doel om na de liminale fase een transitie te maken naar een nieuwe situatie van stabiliteit 
en normaliteit, de post liminale fase van re-aggregatie. Ideaal gezien vindt er in deze fase 
heling en verzoening plaats. In deze fase zou dan ruimte kunnen zijn voor nieuwe inzichten 
wat samen kan gaan met nieuwe creativiteit en co-creatie (Anbeek, 2018). We kunnen echter 
niet zomaar aannemen dat dit gebeurt en dat een crisissituatie per definitie transformeert naar 
iets positief. Als de liminale ervaring een potentieel transformerend karakter heeft wat kunnen 
we dan verder zeggen over de aard van deze transformatie? De gebruikte wetenschappers in 
dit hoofdstuk hebben, anders dan Turner, geschreven over vormen van permanente en 
negatieve liminaliteit. Ik ga hier in de volgende paragraaf verder op in.  

Concluderend kunnen we in deze paragraaf stellen dat de drie fases van een ritueel, 
afscheiding, liminaliteit en re-aggregatie ook toepasbaar zijn op ervaringen. Het gaat hier om 
ervaringen waarbij net als in een ritueel, overgangen worden gemaakt. Het zijn ervaringen 
waarin de drie genoemde fases en transities van de ene naar de andere fase herkenbaar zijn. 
De ervaring leidt ertoe dat je loskomt van het oude en in een liminaal gebied terecht komt. In 
dit liminale gebied is er sprake van ambiguïteit en telt het oude leven, van voor de ervaring, 
niet meer. Er is volgens Thomassen (2018) na een liminale ervaring sprake van het oude 
leven, van voor de ervaring, en het nieuwe leven, na de ervaring. Door een liminale ervaring 
verdwijnt je bestaande wereldbeeld (Thomassen, 2018). Ook Szalkolzcai (2009) benadrukt 
dat door liminale ervaringen oude zekerheden hebben afgedaan en er niet meteen nieuwe 
zekerheden bestaan. In de liminaliteit word je blootgesteld aan iets dat je nog niet kent. De 
ervaring brengt je dus in een gebied voorbij het vertrouwde. Omdat het gaat om ervaringen 
waarbij ‘het oude’ heeft afgedaan en er nog geen sprake is van iets ‘nieuws’ spreek ik van 
liminale ervaringen. Voor de duidelijkheid van deze scriptie besluit ik hier dus dat, als we 
over liminale ervaringen spreken, we spreken over ingrijpende ervaringen waar een oude 
wereld verdwijnt en er een fase van ambiguïteit volgt.  

In dit licht wil ik kritiek plaatsen bij Carson (2019) die zegt dat liminale ervaringen zich door 
de sociale media snel verspreiden en daarmee toegankelijk worden voor iedereen. Het beeld 
van de ervaring wordt weliswaar toegankelijk maar de ervaring is daarmee niet meteen te 
vergelijken met een ervaring die je ‘live’ meemaakt. Het is maar de vraag of beelden van 
heftige ervaringen, waar je als kijker verder niet bij betrokken bent, dezelfde impact hebben 
als heftige ervaringen die je zelf meemaakt. Daarnaast wil ik toevoegen dat het belangrijk is 
dat in deze paragraaf niet de suggestie wordt gewekt dat een liminale ervaring per definitie 
leidt tot nieuwe structuren, inzichten en stabiliteit. Een ervaring in zichzelf is niet 
betekenisvol als het enkel bij de ervaring blijft, er moet iets met de ervaring gebeuren. De 
ervaring moet, zoals ook Victor Turner al zei, geuit, gearticuleerd en bereflecteerd worden. 
Wil de ervaring waardevol zijn dan moet deze als het ware worden afgemaakt. Victor Turner 
zag hier al een rol voor het theater weggelegd.  
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3.3 Permanente en negatieve liminaliteit  
Turner zag liminaliteit en de daaruit ontstane communitas als iets positiefs. In het vorige 
hoofdstuk lazen we dat Turner  liminaliteit zag als ‘a fructile chaos’, ‘a fertile nothingness’ en 
een ‘storehouse of possibilities’ (Turner, 1990, p. 12). Ook de daaruit voortkomende 
communitas is volgens Turner (1982) een gevoel van positieve verbondenheid waar geen 
uitsluiting plaatsvindt. Deze positieve benadering is door Thomassen, Szalkolzcai en Maxwell 
bekritiseerd. Op zowel micro-, meso- en macroniveau zijn er voorbeelden van liminaliteit en 
communitas die we niet als positief kunnen bestempelen: ‘The term has become associated 
with 1968, the happy celebration of anti-structure and difference; the dangerous, troubling, 
anxiety- generating aspects of uncertain periods of transition, conflict, and crisis were simply 
ignored’ (Szakolczai, 2009, p. 142). Ook Thomassen (2018) benadrukt dat we niet over het 
hoofd moeten zien dat liminale ervaringen rondom verlies zowel op micro-, meso- en 
macroniveau zorgen voor het wegvallen van bekende en vertrouwde structuren. De 
transformatie van een persoon direct na een liminale ervaring is vaak radicaal en we kunnen 
er niet van uitgaan dat na een liminale ervaring er automatisch weer een nieuwe stabiliteit 
komt. Liminaliteit en liminale ervaringen geven, anders dan Turner beweert, geen garanties 
op een goede afloop: ‘In liminality there is no certainty concerning the outcome’ (Thomassen, 
2014, p. 7).   

Ook Ian Maxwell (2008) geeft kritiek op de positieve benadering van Turner. Hij schrijft over 
een vorm van negatieve communitas die ontstaat uit een liminale ervaring. Hij start zijn 
artikel met een citaat over de gebeurtenissen in Neurenberg in 1933. Daarmee zet hij een 
duidelijke toon neer: ook de bijeenkomst in Neurenberg, waar Hitler door duizenden mensen 
werd toegejuicht, is een vorm van communitas, alleen geen positieve vorm. Maxwell stelt dan 
ook vragen bij de: ‘unqualified assumption of a fundamental good at the core of the liminal 
experience’ (Maxwell, 2008, p. 71). Aan de hand van twee voorbeelden van performances 
waar hij zelf bij aanwezig was en waar mensen door de groep aan de schandpaal genageld 
werden, komt hij tot de conclusie dat liminaliteit en communitas ook donkere kanten in zich 
huizen.  Dat wat in eerste instantie lijkt op vredevolle communitas zoals Turner dat beschrijft, 
kan bij nader inzien het tegengestelde in zich bergen (Maxwell, 2008).  

Szalkolzcai (2009) geeft op meso- en macroniveau een mogelijke verklaring voor deze 
negatieve liminaliteit en communitas door het bestaan van de trickster te introduceren. De 
trickster wordt door zowel Thomassen (2014) als Szalkolzcai (2009) neergezet als een 
negatief en marginaal karakter dat niet te vertrouwen is. Een trickster en liminaliteit zijn 
volgens Szalkolzcai (2009) nauw aan elkaar verbonden. Een trickster is in staat om in een 
liminale situatie de leiding op zich te nemen en wordt dan verward met een charismatisch 
leider. Anders dan Turner, waarschuwt Szalkolzcai (2009) ervoor dat in een liminale situatie, 
groepen mensen de verkeerde persoon, de trickster, kunnen volgen. In zo’n geval zal volgens 
Szalkolzcai de liminale fase langer duren of zelfs eindeloos zijn (Szalkolzcai, 2009). Er is in 
zo’n geval dan sprake van permanente en negatieve liminaliteit.  

Szakolczai (2000) onderscheidt drie vormen van liminaliteit die niet transformeren naar een 
nieuwe situatie, maar eindeloos voortduren en permanent zijn. De drie vormen vinden hun 
oorsprong in de drie fases van het ritueel te weten; afscheiding, liminaliteit en re-aggregatie.  
De vormen van liminaliteit worden permanent als de betreffende fase als het ware bevriest.  
Bij de eerste fase van afscheiding noemt hij het monastieke leven, waarin monniken zichzelf 
eindeloos voorbereiden op een leven gescheiden van alledaagse, wereldse activiteiten. De 
mogelijkheid van deze permanente liminaliteit wordt ook door Carson (2019) genoemd. Naast 
monniken bestaan er ook andere gemeenschappen die in isolatie leven en mensen die alleen of 
in groepen rondzwerven over de wereld. Deze groepen kiezen ervoor om in deze permanente 
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staat van liminaliteit te leven (Carson, 2019). Als voorbeeld bij de tweede fase, waar de fase 
van liminaliteit als het ware bevriest, beschrijft Szakolczai (2000) een situatie waarbij 
individuen een eindeloze rol spelen in een vorm van een ceremonieel spel. Te denken valt aan 
de omgangsnormen en etiketten in koninklijke families. Als laatst noemt Szakolczai (2000) 
het communisme, als permanente, bevroren vorm van de re-aggregatie fase. Het communisme 
kan volgens hem gezien worden als een situatie waarin de Tweede Wereldoorlog als het ware 
nooit ophield. Er kwam geen fase van heling maar een nieuwe fase van wraak en haat.  
Carson (2016) voegt daaraan toe dat je op microniveau door ziekte en de komende dood ook 
in een vorm van permanente liminaliteit leeft. Niet het leven maar de dood, het einde van het 
leven, zal de overgang naar een andere fase markeren. Liminaliteit is dus in sommige gevallen 
niet een tussengebied maar een eindfase. Bovengenoemde vormen en voorbeelden van 
permanente liminaliteit zijn niet per definitie allemaal negatief of allemaal positief. We 
kunnen er dus niet van uitgaan dat permanente liminaliteit altijd samengaat met negatieve 
liminaliteit. Het zal per situatie van permanente liminaliteit verschillen of deze wordt ervaren 
en bestempeld als negatief of positief.  

In navolging van Turner beaam ik dat liminaliteit positief kan zijn. Een fase van liminaliteit 
geeft mogelijkheden tot positieve transformatie. Ook kunnen we ons voorstellen dat er sprake 
is van positieve permanente liminaliteit zoals de genoemde groepen of individuen die in 
tevredenheid afgezonderd van de samenleving leven. Concluderend kunnen we echter stellen 
dat de louter positieve benadering van Victor Turner van de begrippen liminaliteit en 
communitas niet terecht is. Verschillende wetenschappers hebben laten zien dat liminaliteit 
ook gevaren kent. Na een liminale ervaring vallen oude zekerheden weg en zijn er nog geen 
nieuwe zekerheden. Het is belangrijk om ons te realiseren dat er na een liminale ervaring 
rondom verlies bijna altijd sprake is van een liminale periode van chaos, eenzaamheid en 
destructie.  Vanwege het bestaan van deze negatieve liminaliteit moeten we expliciet aandacht 
besteden aan de vraag hoe de liminale ervaring wél komt tot een nieuwe positieve vorm van 
stabiliteit. Het is dus van wezenlijk belang om de vraag te stellen hoe de negatieve liminale 
ervaring waardevol en betekenisvol kan worden. Hoe kunnen we de mogelijk positieve 
aspecten van de negatieve liminale ervaring tot bloei laten komen en komen tot creativiteit en 
co-creatie zoals Anbeek (2019) voorstelt? Daarnaast wil ik de kanttekening plaatsen dat een 
liminale ervaring niet altijd eenduidig negatief of positief is voor de verschillende 
betrokkenen. Er zijn liminale ervaringen denkbaar waarbij een individu of een groep een 
verlies als negatief bestempeld en een ander individu of groep hetzelfde verlies als positief 
ziet. Op macroniveau kunnen we denken aan de dood van een dictator of het einde van een 
bezetting.  

3.4 Vrijwillige en onontkoombare liminaliteit 
Victor Turner ging ervan uit dat de liminale ervaring in de moderne samenleving er één is die 
mensen vrijwillig aangaan. Maar kunnen we gezien de bovengenoemde reflecties en 
aanvullingen nog steeds spreken van vrijwillige liminaliteit? In de vorige paragraaf zagen we 
dat de liminale ervaring drie fases kent en zich zowel op micro-, meso- en macroniveau kan 
afspelen. Daar werd impliciet al duidelijk dat veel liminale ervaringen niet vrijwillig zijn. Je 
kiest op microniveau niet voor een fase van pubertijd of op macroniveau voor een grote 
natuurramp.  

Volgens Szakolczai (2009) bevinden veel naties zich op dit moment in een langdurige, 
liminale fases. Door de eerdergenoemde tricksters in de vorm van politieke leiders, zijn naties 
in een staat van langdurende liminaliteit terecht gekomen. Szakolczai benadrukt dan ook de 
significantie van het begrip liminaliteit. We kunnen liminaliteit niet wegzetten als een vorm 
van vrijwillige entertainment. Daarmee ging Turner (1982) voorbij aan het onvrijwillige en 
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altijd aanwezige aspect van liminaliteit op alle niveaus: ‘liminal experiences do happen, all 
the time and with lasting consequences’ (Szakolczai, 2009, p 166).  Bovenstaande wil niet 
zeggen dat er geen vrijwillige liminaliteit bestaat. De genoemde wetenschappers geven allen 
rekenschap van het feit dat sommige liminale ervaringen gekozen zijn, zoals het 
eerdergenoemde monastieke leven. Anders dan Victor Turner benadrukken deze 
wetenschappers wel dat veel liminale ervaringen niet vrijwillig zijn: ‘Life thrusts some into 
liminal domain not because they choose to go but rather because it is forced upon them or 
chosen for them’ (Carson, 2019, p. 10).  

Volgens Victor Turner was de liminale ervaring in de moderne samenleving door het weg 
vallen van traditionele rituelen een ervaring geworden die we vrijwillig kunnen opzoeken in 
entertainment en vormen van vrijetijd. Hij noemde deze vorm van liminaliteit liminoid. Ik wil 
hier dieper ingaan op deze vrijwillige liminale of liminoid ervaring. Er zijn talloze studies 
gedaan naar de toepasbaarheid van de begrippen liminoid en liminaliteit op hedendaagse 
fenomenen rondom vrije tijd.: backpacken (Matthews), mediaevents (Coman), moderne sport 
(Rowe), trance muziek (St John), festivals (Gilmore) 1en bungeejumpen (Thomassen, 2014). 
Thomassen (2014) en ook Carson (2016) pleiten ervoor om deze hedendaagse fenomenen 
rondom vrije tijd niet te snel te interpreteren als liminaal: ‘Though it provides a type of escape 
to another world, it is one most usually viewed from behind the safety glass of luxury class 
accommodations’ (Carson, 2016, p. 26). Als belangrijkste argument noemen zij dat vormen 
van vrijetijdsbesteding geen transitie behelzen, en dat het overgaan van een drempel of grens 
ontbreekt. Als er geen sprake is van een vorm van transitie dan kan er niet gesproken worden 
van liminaliteit aldus Thomassen (2014). In lijn met Turner noemt Thomassen deze 
vrijetijdsbesteding dus liminoid en zelfs limivoid, het zijn volgens Thomassen lege ervaringen 
die geen transformatie bewerkstelligen en daarom vaak onbevredigend zijn. 

Concluderend kunnen we dus stellen dat Turner een te simplistisch beeld schetst van het 
vrijwillige karakter van de liminale ervaring in een moderne samenleving. In paragraaf 3.2 
zagen we dat veel liminale ervaringen niet per definitie gebonden zijn aan een rituele setting. 
Ook ingrijpende ervaringen waarbij oude zekerheden verdwijnen zijn liminaal. Deze liminale 
ervaringen, zoals persoonlijk verlies (micro) of het meemaken van een ramp (macro) zijn 
overduidelijk niet vrijwillig. Daarnaast bestaan er inderdaad, in navolging van Turner, ook 
vrijwillig gekozen liminale ervaringen, die we liminoid kunnen noemen, zoals zelfgekozen 
rituelen, entertainment en theater.  Ik denk dat deze vrijwillige liminoid ervaringen geen 
‘lege’ ervaringen zijn zoals Thomassen (2014) stelt maar wijzen op een menselijke behoefte 
aan liminaliteit en betekenisgeving. Als liminale ervaringen niet meer verplicht zijn zoeken 
we de liminale ervaring blijkbaar op in de vorm van een liminoid ervaring. Carson (2016) 
benadrukt dat, als de liminale ervaring vrijwillig lijkt, je je kan afvragen of de liminale 
ervaring daadwerkelijk vrijwillig is. Juist door het wegvallen van geloof en rituelen waar het 
liminale beleefd kan worden zoeken mensen volgens Carson (2016) naar plekken waar het 
liminale ruimte krijgt. Liminaliteit is naar mijn idee dan niet zozeer een vrijwillige keuze 
maar meer een onontkoombare menselijke behoefte: ‘In the absence of rituals we often create 
them. In a time of the banishment of ritual, the need for it increases in direct correlation to its 
absence’ (Carson, 2016, p. 63). Hiermee worden zaken die in eerste instantie door Turner en 
Thomassen gezien worden als entertainment en vrije tijd in een ander daglicht geplaatst. Het 
zou kunnen dat we kiezen voor liminoid ervaringen omdat we bewust of onbewust op zoek 
gaan naar de mogelijkheid om liminale ervaringen van betekenis te voorzien.  

	
1	Deze	vijf	studies	zijn	opgenomen	in	Victor	Turner	and	Contemporary	Cultural	Performance.	Zie	
literatuurlijst.		
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3.5 Meervoudige liminaliteit en versterkt communitas 
In deze paragraaf wil ik aan de hand van voorafgaande inzichten rondom het begrip 
liminaliteit twee nieuwe begrippen introduceren: meervoudige liminaliteit en versterkt 
communitas. Deze begrippen introduceer ik hier en in hoofdstuk vier en vijf werk ik ze verder 
uit in de context van de vernieuwingsplekken en het theater.  

3.5.1 Meervoudige liminaliteit 
Szakolczai doet in zijn werk een korte maar belangrijke toevoeging als hij spreekt over 
liminaliteit.  Liminaliteit is volgens Szakolczai: ‘cumulative over time and also additive at the 
point of emergence’ (Szakolczai, 2009, p. 159). Dit betekent dat het effect van verschillende 
liminale ervaringen elkaar versterken en de combinatie van liminale aspecten daarnaast een 
sterkere impact generen:  

Situations that are liminal in more ways than one might produce particularly strong effects. 
The most important such coincidence is the coexistence of social and individual liminality. If 
an individual goes through a significant personal experience, or a “rite of passage”, during 
major socio-political events, or a “social drama”, then one might expect particularly 
significant lasting effects” (Szakolczai, 2009, p. 159).  

Het is volgens Szakolczai dus mogelijk dat een persoon tegelijkertijd meerdere liminale 
ervaringen heeft. Te denken valt aan volwassen worden in een wereldoorlog of het verlies van 
een ouder in de pubertijd (Szakolczai, 2009). Szakolczai werkt deze dubbele liminaliteit in 
zijn werk niet verder uit.  

Concluderend kunnen we dus zeggen dat we in de eerdere paragrafen van dit hoofdstuk zagen 
dat 1: liminaliteit zich op zowel micro-, meso- als macroniveau voordoet; 2: het liminale 
verschillende tijdsdimensies kent en 3: liminaliteit zowel een onontkoombaar karakter als een 
vrijwillige keuze kan zijn. Deze drie zaken maken dat er tegelijkertijd sprake kan zijn van 
verschillende liminale ervaringen. Ik noem dat in deze scriptie meervoudige liminaliteit. 
Szakolczai besteedt aan deze meervoudige liminaliteit in zijn werk slechts kort aandacht. Ik 
wil in navolging van zijn werk de nadruk leggen op het gegeven dat er een vorm van 
meervoudige liminaliteit mogelijk is waarbij de onvrijwillige liminale ervaring samengaat met 
de vrijwillige liminoid ervaring.  Ik heb dat in figuur 3.1 schematisch weergegeven. Met 
andere woorden, het is op zowel micro-, meso- als macroniveau, mogelijk om vanuit een 
verplichte, onvrijwillige liminale ervaring een niet verplichte, liminoid, ervaring aan te gaan. 
Verderop in de scriptie zullen we zien dat de liminoid ervaring een rol kan spelen in de 
betekenisgeving van de liminale ervaring.  

Figuur 3.1. Liminale ervaringen: het samengaan van de liminale en liminoid ervaring  
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3.5.2 Versterkt communitas  
Victor en Edith Turner zagen liminaliteit als voorwaarde voor het ontstaan van communitas. 
Als er sprake kan zijn van meervoudige liminaliteit wat betekent dit dan voor het ontstaan van 
communitas? Hierboven zagen we al dat het effect van meervoudige liminaliteit kan leiden tot 
een sterkere impact dan een enkelvoudige liminale ervaring.  Betekent dit dat er bij 
meervoudige liminaliteit ook een versterkt communitas kan ontstaan? Om deze vraag te 
beantwoorden kijk ik eerst naar wat de gebruikte wetenschappers in dit hoofdstuk verstaan 
onder het begrip communitas.  

Voor Szakolczai (2009) en Carlson (2016) is communitas, anders en simpeler dan bij Turner, 
het logische gevolg van een gedeelde ervaring. Szakolczai spreekt over het ontstaan van 
communitas veroorzaakt door een liminale ervaring op mesoniveau. De gezamenlijke en 
daarmee gedeelde ervaring zorgt er volgens Szakolczai (2009) voor dat er 
gemeenschapsvorming mogelijk is en mensen niet meer alleen gericht zijn op hun eigen 
plezier maar op elkaar (Szakolczai, 2009).  Carson (2016) ziet de gedeelde ervaring als 
letterlijk het delen van de persoonlijke gelijksoortige liminale ervaring in een groep. 
Communitas is volgens Carson (2019) dan ook vaak te vinden op plekken tussen mensen en 
groepen die dezelfde soort liminale ervaring hebben gehad. Volgens Carson (2016) is het 
zelfs niet altijd nodig om exact dezelfde ervaring te hebben gehad om een gevoel van 
gemeenschap te ervaren. Omdat we allemaal ervaringen van verlies kennen is het volgens 
Carson vaak genoeg om deze ervaring in een groep te delen, aan elkaar te vertellen, voor het 
vormen van een communitas. Denk hierbij aan het delen van een verlies ervaring waar het bij 
de één gaat om een verlies van een geliefde en bij de ander om het verlies van een kind.  

Dan kom ik nu op de vraag of er bij meervoudige liminaliteit ook sprake kan zijn van een 
versterkt communitas. In de literatuur van de gebruikte wetenschappers vind ik hier één 
aanwijzing voor. Carson (2016) beschrijft in zijn werk een bestaande communitas die volgens 
hem gebaseerd is op gezamenlijke liminaliteit. De mensen in de gemeenschap delen een lage 
sociaaleconomische status. Er bestaan binnen de gemeenschap gedeelde gevoelens van 
wanhoop over de sociaaleconomische condities waarin de leden van de gemeenschap leven. 
Carson (2016) wijst erop dat deze gemeenschap hun gevoel van communitas versterkt door 
met elkaar een vrijwillige liminoid ervaring aan te gaan:  

Expanded and deepened communitas is found among communities that collectively share 
frequent dissociative and ritual trance states in de midst of corporate worship services. [..] 
These involuntary liminal ones are rendered as such by their culture, and yet they find 
meaning through voluntary participation in liminal religious experience. (Carson, 2016, p. 19) 

Het gaat hier bij Carson dus om een bestaande communitas gebaseerd op een niet vrijwillige 
liminale ervaring: ‘involuntary liminal ones are rendered as such by there their culture’ 
(Carson, 2016, p. 19). Carson (2016) doelt hier op de gedeelde cultuur van armoede. Deze 
communitas kiest er vervolgens voor om een vrijwillige liminoid ervaring aan te gaan: 
‘through voluntary participation’ (Carson, 2016, p. 19). Deze vrijwillige liminoid ervaring, in 
de vorm van een gezamenlijke dienst met rituele trance, versterkt de al bestaande communitas 
die was gebaseerd op een gedeelde liminaliteit.  

Concluderend kunnen we dus voorzichtig zeggen dat er, als gevolg van meervoudige 
liminaliteit, ook een vorm van versterkt communitas mogelijk is maar niet zonder daar een 
aantal kanttekeningen bij te plaatsen. Ten eerste kunnen we ons afvragen of alleen het delen 
van een ervaring al een communitas teweegbrengt. Ik denk dat het delen van de liminale 
ervaring, voor het vormen van communitas, expliciet gericht moet zijn op het vormen van de 
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communitas. In de groep moeten vragen gesteld worden: wat is herkenbaar, wat zijn 
verschillen en op welke punten voelen we ons wel of niet verbonden? Daarnaast kunnen we 
ons afvragen of deze vorm van communitas in de buurt komt van de bevrijdende, universele, 
en open vorm van communitas die Turner beschreef. Voor het alomvattende gevoel van 
eenheid, zoals beschreven in hoofdstuk twee, lijkt meer nodig dan slechts het delen van een 
ervaring.  Ook moeten we uitkijken om situaties van marginaliteit en inferioriteit één op één 
gelijk te stellen met liminaliteit. Het onderscheid dat Edith Turner (2004) maakt is hiervoor 
bruikbaar. Liminaliteit is een situatie tussen twee structuren in, er is sprake van overgangen. 
Marginaliteit bevindt zich op de rand van de structuur en marginaliteit onder de structuur. 
Carson gaat, als we goed naar bovenstaand voorbeeld kijken, uit van een communitas op basis 
van inferioriteit. De gemeenschappelijke liminaliteit bestaat volgens Carson uit de lage 
sociaaleconomische status van de leden van de gemeenschap, ze leven in armoede.  Het is, net 
als Edith Turner beweerde, mogelijk om op basis van marginaliteit en inferioriteit een 
communitas te vormen.  Maar ik maak hier de kanttekening dat het niet per definitie 
vanzelfsprekend is. Marginaliteit kan namelijk ook zorgen voor geweld, concurrentie, 
uitbuiting en juist onveiligheid binnen de groep en gemeenschap. In deze scriptie focus ik mij 
op liminaliteit en liminale ervaringen waar er sprake is van de drieslag van afscheiding, 
liminaliteit en re-aggregatie. Situaties van marginaliteit en inferioriteit laat ik buiten 
beschouwing omdat zij om verder onderzoek vragen.  
 
Ik ga ervan uit dat groepen die eenzelfde liminale ervaring hebben gehad of er zelf voor 
kiezen om een liminale ervaring met elkaar te delen een gevoel van communitas met elkaar 
ervaren die sterker is dan in groepen waar geen gedeelde liminale ervaring bestaat. Aan dit 
delen zijn dan naar mijn idee wel voorwaarden verbonden zoals de noodzaak dat het delen 
gericht is op het laten ontstaan van het gevoel van communitas en dat het delen in veiligheid 
gebeurt. Ik spreek in deze scriptie over de mogelijkheid van versterkt communitas als groepen 
mensen op basis van onvrijwillige en gedeelde liminaliteit een gemeenschap vormen en 
vervolgens een liminoid ervaring aangaan.  Op basis van onder andere herkenbaarheid en 
empathie wordt de eerste gemeenschap gevormd. Vervolgens kan de bestaande gemeenschap 
ervoor kiezen een gezamenlijke vrijwillige liminoid ervaring aan te gaan waardoor het gevoel 
van communitas toeneemt. Dit wil dus niet zeggen dat meervoudige liminaliteit altijd en per 
definitie leidt tot een versterkte gemeenschap. Wel ga ik ervan uit dat liminoid ervaringen 
vanwege hun rituele karakter geschikt zijn om de gemeenschap te versterken. Theater kan, 
zoals we in hoofdstuk twee zagen, juist door het liminale karakter een gevoel van 
verbondenheid creëren.  

3.6 Samenvatting en conclusie   
Liminaliteit kent in de huidige samenleving, anders dan bij Victor Turner, vele vormen. 
Liminaliteit is niet alleen vindbaar in rituelen en moderne substituten van rituelen. In dit 
hoofdstuk heb ik laten zien dat de geleefde ervaring de drie fases kent van een ritueel: 
afscheiding, liminaliteit en re-aggregatie. Een geleefde ervaring kan zowel op micro-, meso- 
en macroniveau zorgen voor de genoemde drieslag. Er is sprake van afscheiding van het oude 
leven en er volgt een liminale fase. Vervolgens vindt er een mogelijke transformatie plaats 
naar een nieuwe stabiele situatie met nieuwe structuren en zekerheden. Ik spreek in deze 
scriptie niet van de geleefde ervaring maar van de liminale ervaring. Deze benaming maakt 
expliciet dat het bij deze ervaring gaat om ingrijpende ervaringen waarbij mensen in een 
liminale fase terecht komen. Door de liminale ervaring doen oude zekerheden geen dienst 
meer terwijl er nog geen nieuwe zekerheden bestaan. De liminale fase wordt bij liminale 
ervaringen vaak gekenmerkt door chaos, eenzaamheid en destructie. Turner geloofde echter in 
de positieve aard van liminaliteit en communitas. Hij gaf in zijn werk weinig tot geen 
rekenschap van de mogelijk negatieve kanten van liminaliteit en de daaruit voortvloeiende 
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communitas. Dit hoofdstuk heeft duidelijk gemaakt dat we er niet zondermeer vanuit kunnen 
gaan dat liminaliteit een positieve en helende transformatie teweegbrengt. Het gegeven van 
negatieve liminaliteit maakt het belang helder om na te denken over de vraag hoe de 
ingrijpende en ontregelende liminale ervaring kan leiden tot een nieuwe, positieve stabiliteit. 
Turner zag liminaliteit in de moderne samenleving voornamelijk terug in de vorm van 
vrijwillige vrijetijdsbesteding. Hij noemde deze vrijwillige liminaliteit in de moderne 
samenleving liminoid. In dit hoofdstuk heb ik beargumenteerd dat de meeste liminale 
ervaringen niet vrijwillig zijn. Liminaliteit is voornamelijk in tijden van crisis geen vrijwillige 
staat van zijn. Daarnaast kunnen we ook niet zomaar aannemen dat elke vorm van vrijwillige 
liminaliteit ‘lege’ liminoid ervaringen zijn. Liminoid ervaringen kunnen ook gezien worden 
als een onontkoombare menselijke behoefte aan liminaliteit. Als laatst heb ik twee nieuwe 
begrippen geïntroduceerd te weten meervoudige liminaliteit en versterkt communitas. Er kan 
voor een groep of individu sprake zijn van meerdere vormen van liminaliteit op hetzelfde 
moment. Dit noem ik meervoudige liminaliteit. In deze scriptie wil ik de meervoudige 
liminaliteit waarbij de niet vrijwillige liminale ervaring gecombineerd wordt met de 
vrijwillige liminoid ervaring centraal stellen. Ik ga ervanuit dat als er een verplichte liminale 
ervaring wordt gecombineerd met een vrijwillige liminoid ervaring de kans groot is dat de 
bestaande communitas wordt versterkt.  

Op basis van bovenstaande reflecties acht ik het aannemelijk dat de liminale en liminoid 
ervaring aan elkaar verbonden kunnen worden. Mensen kunnen vanuit de verplichte, 
onontkoombare liminale ervaring kiezen voor een vrijwillige liminoid ervaring. Ik poneer hier 
de hypothese dat een liminoid ervaring vervolgens een positieve functie kan hebben in het 
duiden van de liminale ervaring. Eerder gaf ik aan dat de liminale ervaring in zichzelf geen 
betekenis heeft als het enkel bij de ervaring blijft. Een liminale ervaring dient in eerste 
instantie geuit en gearticuleerd te worden. Vervolgens moet de liminale ervaring, om 
daadwerkelijk betekenisvol te zijn, verder geëxploreerd worden. Ik stel dat de liminoid 
ervaring daar een rol in kan spelen. De liminoid ervaring kan een antwoord zijn op de vraag 
hoe we vanuit de liminale ervaring de positieve transitie maken van liminaliteit naar re-
aggregatie.  Deze post-liminale fase is een fase van een nieuwe stabiele situatie waarin de 
liminale ervaring een ervaring is geworden die waardevol en betekenisvol is. De liminoid 
ervaring kan dus helpen de liminale ervaring te duiden, een positieve communitas te creëren 
en een weg te zoeken uit de liminale fase en de transitie te maken naar de laatste fase van re-
aggregatie.  

Als je bovenstaande hypothese en het gegeven van meervoudige liminaliteit en versterkt 
communitas koppelt aan het theater, het onderwerp waar we in hoofdstuk twee mee zijn 
gestart, dan is het voorstelbaar om in groepen die een gevoel van communitas delen op basis 
van onvrijwillige liminaliteit, een vrijwillige liminoid ervaring aan te gaan in de vorm van een 
theater ervaring.  In hoofdstuk vijf van deze scriptie wil ik verder ingaan op de vraag of en 
hoe de Remonstrantse vernieuwingsplekken hiervoor een podium kunnen zijn. Hiervoor moet 
ik eerst verder ingaan op deze vernieuwingsplekken. Wat zijn deze vernieuwingsplekken, met 
welke theologie zijn ze onderbouwd en hoe zijn de Remonstranten en de Remonstrantse 
vernieuwingsplekken verbonden aan het begrip liminaliteit?  
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‘I have learned that the difference between wild and tame is not as clear-cut as I once thought. Neither 
is de difference between night and day, light and dark, weal and woe. The “between” turns out to be 

more interesting than what is on either side of it. (Barbara Brown Taylor, 2019)’ 

Hoofdstuk 4: De vernieuwingsplekken en vernieuwingspredikanten  
In deze paragraaf werk ik een viertal zaken nader uit. Ten eerste ga ik in paragraaf 4.1 in op 
het ontstaan en het doel van de vernieuwingsplekken. Ik leg uit dat ook de Remonstranten als 
kerkgenootschap zich in een liminale fase bevinden. Daarna besteed ik in paragraaf 4.2 kort 
aandacht aan het werkveld en de competenties van de vernieuwingspredikant. Vervolgens wil 
ik in paragraaf 4.3 ingaan op de achterliggende theologie op de vernieuwingsplekken. Als 
laatst zal ik in deze paragraaf bespreken op welke manier de Remonstrantse 
vernieuwingsplekken verbonden zijn aan liminale ervaringen en situaties. Ik sluit af met een 
conclusie.  

4.1 Ontstaan en doel van Remonstrantse vernieuwingsplekken 
In het najaar van 2017 heeft de Remonstrantse Broederschap besloten om in te zetten op 
vernieuwing. Een van de redenen was dat de eerdere mediacampagne wel nieuwe leden 
opleverde, maar dat deze leden na verloop van tijd weer afhaakten. Het beeld dat de 
campagne opriep kwam niet overeen met hetgeen dat mensen aantroffen in de gemeentes. Er 
werd geconcludeerd dat er in de samenleving wel behoefte is aan zingevingsplekken, maar dat 
het bestaande aanbod binnen de gemeenten niet meer voldoet en niet genoeg aanspreekt. 
Mensen zoeken naar andere wegen en manieren om hun geloof vorm en inhoud te geven dan 
hoe dat nu de Remonstrantse gemeenten gebeurt (De Remonstrantse Broederschap, 2018a).  

Het doel van vernieuwingsplekken is om te onderzoeken en te verkennen hoe vormen van 
duurzame en aansprekende nieuwe geloofsgemeenschappen gerealiseerd kunnen worden. Met 
duurzaam wordt bedoeld dat de broederschap tot missie heeft het Remonstrantse 
gedachtengoed te behouden en actualiseren. Het begrip aansprekend doelt erop dat de 
broederschap in staat wil zijn om belangstellenden te interesseren die zich nu niet voelen 
aangetrokken tot de gebruikelijke kerkelijke concepten. De nieuwe geloofsgemeenschappen 
zullen ontwikkelen buiten de bestaande gemeenten (De Remonstrantse Broederschap, 2018a). 
De bestaande gemeenten zijn gevraagd een contourennota te schrijven om verzekerd te zijn 
van draagvlak in de bestaande gemeente.  De vernieuwing zelf heeft nieuwe doelgroepen op 
het oog en een andere structuur dan de bestaande kerkelijke en gemeentestructuren.  

Bij de start van de vernieuwingsplekken is uitgegaan van vier vernieuwingsplekken en een 
daarbij behorende vernieuwingspredikant van 0,4 baanomvang. Er zijn door de landelijke 
organisatie van de Remonstrantse Broederschap vernieuwingsplekken toegekend aan de 
gemeenten Utrecht, Bussum, Lochem/Doesburg en Eindhoven. Na de toekenning zijn via een 
interne en ook externe sollicitatieprocedure vernieuwingspredikanten gezocht die in 
september 2018 begonnen zijn aan hun activiteiten. Behalve in Utrecht, daar is pas recent een 
geschikte kandidaat gevonden die binnenkort gaat starten (De Remonstrantse Broederschap, 
2018a).   

Net als andere kerkengenootschappen heeft de Remonstrantse Broederschap al jaren te maken 
met teruglopende ledenaantallen en daarmee gepaard gaande teruglopende inkomsten. 
Oorzaak van teruglopende ledenaantallen en geldelijke middelen is volgens de Remonstranten 
niet alleen het gevolg van externe ontwikkelingen, maar ook van onvoldoende aanpassing van 
de Remonstranten aan de realiteit van vandaag. Om het tijd te keren moet volgens de 
Broederschap worden onderzocht op welke nieuwe manieren het Remonstrant zijn nog 
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waarde heeft en uitgedragen en beleefd kan worden. Een belangrijk deel van de missie van de 
vernieuwingsplekken is om mensen langdurig te binden om het Remonstrantse gedachtengoed 
door te geven en de organisatie financieel haalbaar te houden (De Remonstrantse 
Broederschap, 2018a).  
 
In de door mij geraadpleegde beleidsnotities is het voortbestaan van de Remonstranten als 
duidelijk doel gesteld. Deze doelstelling is niet voor niks. De cijfers rondom het aantal leden 
van de Remonstranten ziet er voor de broederschap niet gunstig uit. In onderstaand figuur 4.1 
zijn de huidige aantal leden per gemeente weergegeven. Er zijn nog elf gemeenten die meer 
dan 135 leden hebben, de andere gemeenten zitten daar onder, waarvan eveneens elf 
gemeenten onder de vijftig leden. Zesentwintig gemeenten hebben te maken een snel dalende 
trend in leden, acht gemeenten blijven stabiel en acht gemeentes weten een klein beetje te 
groeien. Deze groei gaat echter om enkele leden. Het gebrek aan mankracht wordt op het 
moment al zichtbaar en voelbaar in de kleinere gemeentes waarbij er wordt gekampt met te 
weinig mankracht en financiële middelen om de organisatie op de oude manier draaiend te 
houden (De Remonstrantse Broederschap, 2018b). Op basis van berekeningen van het huidige 
liquide vermogen van gemeentes zullen ruim twintig gemeentes een bestaansduur hebben van 
minder dan vijftig jaar (Fokkens, 2019).    
 
Figuur 4.1 Ledenaantallen Remonstrantse gemeenten (geanonimiseerd) (Fokkens, 2019) 

 

Concluderend kunnen we stellen dat de Remonstranten zich in een liminale fase bevinden, er 
is sprake van een overgangsfase. De manier waarop de Remonstranten altijd hebben 
gefunctioneerd werkt niet meer. De ledenaantallen dalen drastisch door sterfte en de aanwas 
van nieuwe leden is beperkt. Een groot uitgezette reclamecampagne heeft tijdelijk nieuwe 
leden opgeleverd maar uit analyses blijkt dat deze nieuwe leden niet duurzaam betrokken 
blijven bij de Remonstranten. We zouden dus kunnen zeggen dat het dalende aantal leden, 
voornamelijk door sterfte in verband met ouderdom, heeft geleid tot de eerste fase van de 
gebruikte drieslag, die van segregatie. Het oude is er niet meer maar er is ook nog geen 
nieuwe weg of zicht op een stabiele toekomst. Het is nog niet duidelijk hoe de toekomst van 
de Remonstranten eruit gaat zien en of we kunnen spreken van een toekomst. Er is ook een 
scenario mogelijk dat de Remonstranten over een aantal jaar niet meer bestaan. Het is dus de 
vraag of de Remonstranten zich in een tijdelijke of permanente liminaliteit bevinden. In dit 
licht zijn de Remonstrantse vernieuwingsplekken opgericht.  
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4.2 De vernieuwingspredikant  
Op de vernieuwingsplekken zijn geen ‘reguliere’ predikanten aangenomen maar 
vernieuwingspredikanten. De functie van vernieuwingspredikant is anders dan de ‘reguliere’ 
predikant. Belangrijke facetten van het vernieuwen zijn ondernemerschap, innovatie, kunnen 
omgaan met tegenslag, confrontatie en onzekerheid. Het belangrijkste verschil met de 
reguliere predikant is de focus op het ontwikkelen en implementeren van nieuwe concepten 
en praktijken. De vernieuwingspredikant moet dus opzoek naar manieren om een nieuwe 
gemeenschap te creëren. De functie van vernieuwingspredikant heeft een zelfstandig 
ondernemend karakter. De vernieuwingspredikanten worden geacht om in zes jaar financieel 
onafhankelijk te zijn van de landelijke organisatie die hen nu betaald. Na zes jaar zouden ze 
dan beroepen kunnen worden in hun nieuwe gemeenten (De Remonstrantse Broederschap, 
2018a).  

Daarnaast heeft de Broederschap recent de taakgebieden en competenties van voorgangers in 
2030 verwoord (Anbeek, 2019b). Wat moet de predikant van de toekomst kunnen? Centraal 
staat de verbindende heilige speelruimte. In deze ruimte vindt de ontmoeting, vervoering, 
bezieling en inspiratie plaats. Vanuit deze ruimte zijn er drie competenties geformuleerd: 
relationeel-dialogisch-hermeneutisch, ritueel vierend en profetisch-ethisch. Bij de eerste 
competentie gaat het om het lezen van mensen, gemeenschappen, organisaties en de 
wereldtijd op micro-, meso- en macroniveau. De tweede competentie behelst het in staat zijn 
om te spreken en te handelen ten behoeve van een humanere wereld op micro-, meso- en 
macroniveau. Bij de laatste competentie is de predikant in staat om in het aangezicht van 
tragiek, leed, schoonheid, vreugde en solidariteit rituelen te voltrekken op micro-, meso- en 
macroniveau. Bij alle competenties staat de eerdergenoemde contrastervaring centraal, een 
ontregelende ervaring, het moment dat het vanzelfsprekende niet meer vanzelfsprekend is in 
het leven en je de kwetsbaarheid van het bestaan ervaart (Anbeek, 2013). Deze 
contrastervaring staat tevens centraal in de theologie waar ik in de volgende paragraaf verder 
op in zal gaan. Voor de competenties van de predikant betekent dit dat hij of zij op de niveaus 
van individu, gemeenschap en wereld deze contrastervaringen weet te duiden, begrijpen en te 
begeleiden.  

Concluderend gaat het volgens de Remonstranten bij het toekomstige predikantschap om het 
omgaan met contrastervaringen, in deze scriptie en door Christa Anbeek, in haar latere werk, 
ook wel liminale ervaringen genoemd. Daarnaast gaat het bij de vernieuwingsplekken om het 
vormen van nieuwe gemeenschappen. In het licht van deze scriptie is het vervolgens 
belangrijk om te kijken waar het theater een rol kan spelen. Bij de competentie, ritueel 
vierend wordt expliciet de kunst en het theater genoemd. De predikant moet over voldoende 
kennis beschikken en inzicht en vaardigheden hebben om groepen en gemeenschappen ritueel 
te ondersteunen en vieringen te leiden met het oog op steun, inspiratie en geestelijk 
welbevinden, bijvoorbeeld door middel van theater en kunst. Binnen het competentie profiel 
van de voorganger in 2030 is mogelijk dus een taak weggelegd voor het theater.  

4.3 De theologie van de vernieuwingsplekken 
De theologie ontwikkeld door Christa Anbeek, ook wel de theologie van de kwetsbaarheid 
genoemd, zal bij de vernieuwingsplekken leidend zijn. Ook lezen we in het 
competentieprofiel dat de contrastervaring de basis vormt voor deze theologie. Hoe ziet deze 
theologie en de achtergrond van deze theologie er verder uit? 

Een contrastervaring tilt ons volgens Anbeek als het ware buiten ons zelf en doet ons zoeken 
naar betekenis. Zowel een ervaring van heelheid als een ervaring van gebrokenheid kan als 
een contrastervaring gezien worden. Beiden soorten ervaringen doen inbreuk op het 
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alledaagse en openen een onbekende wereld. Alles wat voor de ervaring vanzelfsprekend was 
is dat niet meer en de kwetsbaarheid van het leven wordt ervaren (Anbeek, 2017). Anbeek is 
niet de eerste theoloog die spreekt over dergelijke ervaringen en deze contrastervaringen in 
verbinding brengt met religie.  In haar uitwerking van de contrastervaring noemt Anbeek de 
theologen Edward Schillebeeckx en Paul Tillich en cultureel antropoloog Clifford Geertz 
(1926-2006). Schillebeeckx (Van Kuijk, 2019) spreekt in zijn werk over ervaringen die een 
openbaring genereren. Ervaringen van onrecht en onschuldig lijden zijn volgens 
Schillebeeckx voorbeelden van deze openbaringservaringen. Door deze ervaringen zetten we 
vraagtekens bij de maakbaarheid van het leven en wordt er een andere werkelijkheid voelbaar 
(Van Kuijk, 2019). Ook Tillich ervaart in deze ingrijpende gebeurtenissen een bron van 
geloof. In de contrastervaring wordt volgens hem zichtbaar wat onze diepste motivatie voor 
het leven is. Tillich noemt deze diepe motivatie een ultimate concern. Op de grenzen van ons 
bestaan vindt volgens Tillich (Van Kuijk, 2019) de ontmoeting plaats met datgene wat ons 
overstijgt. Geertz noemt drie mogelijkheden wanneer ervaringen raken aan de grenzen van 
ons bestaan: ervaringen die ons tot de grenzen brengen van onze intellectuele capaciteit, 
ervaringen die niet dragelijk zijn en ervaringen die moreel niet toelaatbaar zijn. Op deze 
momenten zijn het volgens Geertz rituelen die ons doen omgaan met de ontreddering en 
verontwaardiging (Van Kuijk, 2019).  
 
Pulcini spreekt van global vulnaribility. Volgens Pulcini is het steeds meer zichtbaar en 
tastbaar dat onze individualiteit raakt aan die van anderen, en dat deze verbondenheid zich 
uitstrekt tot datgene wat ons kwetsbaar en onzeker maakt (Van Kuijk, 2019). De 
onderkenning van onze eigen kwetsbaarheid en onze verwevenheid met de ander kan ons 
volgens Pulcini (2010) helpen in de heroriëntatie op onze woorden en daden en een gevoel 
van verbondenheid geven. Volgens Butler wordt in een verlieservaringen deze verbondenheid 
concreet: wat hebben wij verloren in die ander, dat maakt dat we ons nu zo voelen? Deze 
vraag laat zien dat wij ten diepste niet op onszelf zijn maar dat wij, net als Pulcini betoogt, 
primair relationele wezens zijn. We worden door het verlies op zo’n manier geraakt dat we 
ervaren dat we niet langer dezelfde zijn. In die geraaktheid, die ons los trekt uit onze oude 
routine en ons gevoel van vanzelfsprekendheid doet verdwijnen ligt volgens Butler de sleutel 
tot de reflectie (Van Kuijk, 2019). 

De theologie van Anbeek gaat, net als Arendt, Pulcini en Butler, uit van een gedeelde 
verbondenheid en een gedeelde kwetsbaarheid. Deze gedeelte kwetsbaarheid is het 
uitgangspunt van haar theologie. Wil de ervaring van kwetsbaarheid, de contrastervaring, als 
moreel kompas kunnen dienen is het volgens Anbeek van belang dat de impliciete betekenis 
van de contrastervaring expliciet wordt. Zoals we ook bij Tillich zagen is de vraag welk 
ultiem belang zichtbaar wordt in de contrastervaring. Het expliciet maken van de ervaring kan 
verbaal, maar ook andere dimensies van expressie zijn hierbij belangrijk zoals beelden, 
rituelen en kunst. Het articuleren van een ervaring is per definitie een activiteit tussen mensen. 
Er vindt als het ware een dialoog plaats tussen mensen waarin je, zoals Hanna Arendt 
betoogde, aan de ander verschijnt. Zo wordt voor de ander en voor jezelf onthult wie je bent. 
Anbeek (2017) stelt een dialoog voor over contrastervaringen en noemt deze een world 
viewing dialogue. Het is volgens Anbeek (2017) van ultiem belang dat de dialoog plaatsvindt 
op basis van erkenning en herkenning: ‘ we need a deep sense of humility, respect to 
otherness, and also openness and eagerness to learn from life, from ourselves, from other 
people and from cultural and religious traditions’ (Anbeek, 2017, p. 178). De world viewing 
dialogue (Anbeek, 2017) wordt gestart met een stilte, er is als het ware een conversatie met 
jezelf. Elke deelnemer aan de dialoog heeft voorafgaand zijn contrastervaring opgeschreven 
en wordt gevraagd daarop te reflecteren met vragen zoals: wat werd er manifest, welke rol 
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speelde onzekerheid? Welke dromen ben je verloren? De tweede stap is het daadwerkelijke 
gesprek dat start met het voorlezen van de opgeschreven ervaring. Er wordt geen commentaar 
gegeven, er wordt alleen voorgelezen en geluisterd. Vervolgens volgen er verschillende 
bijeenkomsten waar de ervaring verder wordt onderzocht.  Deze bijeenkomsten zijn 
gestructureerd aan de hand van zeven fundamentele thema’s die zich baseren op de zeven loci 
van de christelijke systematische theologie te weten: god, creatie, mens zijn, verzoening, 
herboren worden, gemeenschappen van vrienden en het levenseinde (Anbeek, 2017).   
 
Het praten over en het exploreren van de ervaringen van verlies en gebrokenheid heeft 
volgens Anbeek (2017) niet alleen zin op individueel microniveau. Er wordt naast het 
articuleren van de individuele ervaring ook een discours geschreven waarbij we uitgaan van 
een gedeelde kwetsbare menselijke conditie. Het menselijke leven is waardevol, kwetsbaar, 
afhankelijk en diep relationeel. Het roept de vraag op hoe we in de samenleving omgaan met 
deze kwetsbaarheid en afhankelijkheid (Anbeek, 2017). Het discours van kwetsbaarheid en 
afhankelijkheid druist op een macrolevel in tegen het maakbaarheidsdenken dat zich baseert 
op succes en zelfontwikkeling, vrijheid en gezondheid. Het in gesprek gaan over de 
contrastervaring kan dus op zowel micro-, meso- en macroniveau een nieuwe taal 
ontwikkelen die kan helpen bij menselijke desoriëntatie en de vraag naar zingeving. De 
gestructureerde dialogen bewerkstelligen een nieuwe existentiële en spirituele taal die richting 
kan geven in een geseculariseerde samenleving waar weinig ruimte en handvatten zijn om 
existentiële zaken te bespreken en te articuleren.  
 
Om deze gesprekken verder te ontwikkelen en concreet te maken heeft Anbeek (2018) een 
spel ontwikkeld. Aan de basis van het spel ligt de vraag hoe te midden van chaos en 
ontregeling een weg te vinden naar verbinding rondom wat er echt toe doet. Anbeek erkent 
het gevaar dat een liminale ervaring niet altijd een positieve transformatie hoeft te 
bewerkstelligen. Er bestaat het gevaar om te verdwalen en ten onder te gaan aan een vorm van 
permanente liminaliteit. Om dit tijdens het spel te voorkomen stelt ze drie principes centraal: 
dialoog en vriendschap, spel en spelen en lichten aansteken. De genoemde vriendschap wordt 
door Anbeek ook wel communitas genoemd. Zoals we eerder zagen bij Carson en Szakolczai 
gaat ook Anbeek ervan uit dat de gedeelde ervaring een vorm van communitas bewerkstelligt. 
Deze communitas, die je een vorm van vriendschap zou kunnen noemen, staat aan de basis 
van het spel. In het spel staat de contrastervaring centraal, daar begint het mee, de ervaring 
wordt verteld en de communitas wordt opgebouwd. Vervolgens komen de deelnemers aan de 
hand van de eerdergenoemde zeven thema’s bij elkaar. Deze eerdergenoemde thema’s, 
ontstaan uit de loci van de systematische theologie, zijn in dit spel een slag verder vertaald 
naar taal die voor ook niet gelovige mensen toegankelijk is: van waarde zijn, geborgen zijn, 
mens zijn, de kanteling, geïnspireerd zijn, onderweg zijn en samen zijn. In deze 
bijeenkomsten gaat het om het samen spelen, in de vorm dat je met elkaar naast de feitelijke 
werkelijkheid je ook een andere mogelijke werkelijkheid voorstelt. Spel en spelen, een vorm 
van doen alsof, staat volgens Anbeek aan de basis van verandering en is tegelijkertijd de basis 
van religie en rituelen. Bij religie beelden we ons in dat er een andere, nieuwe werkelijkheid 
mogelijk is. Samen kan je dromen van deze werkelijkheid en deze handen en voeten geven. 
Tijdens het spel wordt er door de communitas van deelnemers letterlijk en figuurlijk gespeeld.  
 
Theologie begint voor Anbeek (2013) dus niet bij een heilige bron, of theologisch document 
maar bij de concrete ervaring. In haar boek Jozef en zijn broer (2018) geeft ze aan dat kerken 
plekken moeten zijn waar mensen samen komen om te praten over hun contrastervaringen en 
de levensvragen die daarbij komen kijken. In haar boek roept ze op tot spel: ‘dwars door de 
verschillen heen elkaar ondersteunen, met elkaar spelen, lachen en tegen de stroom in iets 
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nieuws creëren’ (Anbeek 2018). Het uitgebrachte spel op basis van haar theologie van de 
kwetsbaarheid is een hulpmiddel om deze gesprekken met mensen binnen en buiten de kerk te 
voeren.  Anbeek (2019) legt in haar laatste essay: Theologie van de kwetsbaarheid als 
mogelijkheidsvoorwaarde voor transformatie van de remonstrantse geloofsgemeenschap, een 
link tussen de contrastervaring en de liminale ervaring.  Ze duidt de contrastervaringen als een 
liminale ervaring: ‘ontregelende en openbrekende ervaringen waarin vertrouwde werelden 
stuk breken en een nieuw gebied zich opent- een tussengebied, waar we niet meer zijn wie we 
waren en nog niet weten wie we zullen zijn’ (Anbeek, 2019, p. 3). Anbeek schets in haar 
laatste werk een model waarin ze gebruik maakt van de eerdergenoemde gelaagdheid van het 
begrip liminaliteit.  In haar model is er sprake van een liminale ervaring, een liminaal proces 
en een liminale uitkomst. De liminale ervaring is, zoals hierboven besproken, de 
contrastervaring. Het liminale proces gaat over de tussenruimte, de bereidheid om in de 
genoemde dialoog aan elkaar te verschijnen. Er is een gesprek over wat je raakt en de risico’s 
van de wereld worden in de ogen gekeken. De liminale uitkomst verbindt Anbeek (2019) aan 
het eerder besproken begrip communitas. Het delen van de ervaring en het samen op pas gaan 
leidt tot het ontstaan van communitas. Vanuit de communitas kan iets nieuws ontstaan, co-
creatie (Anbeek, 2019).  
 
Concluderend zouden we kunnen stellen dat Anbeek de vernieuwingsplekken ziet als plekken 
waar mensen rondom contrastervaringen samen kunnen komen. Deze contrastervaringen 
worden door Anbeek, net als in deze scriptie, ook wel liminale ervaringen genoemd. Anbeek 
stelt voor dat op de vernieuwingsplekken een ruimte wordt gecreëerd waar de liminale 
ervaring wordt gearticuleerd en zo betekenis krijgt. Door dit te doen kunnen de 
vernieuwingsplekken de bron zijn waar een nieuwe spirituele taal wordt ontwikkeld. Het 
genoemde spel is gemaakt om met groepen in gesprek te gaan over contrastervaringen. Deze 
contrastervaring wordt aan het begin van het spel gedeeld. Tijdens het spel verschijnen de 
mensen aan elkaar in een soort liminale ruimte. De ervaring wordt gedeeld en vervolgens 
wordt de ervaring op een rituele manier aan de hand van zeven thema’s verder geëxploreerd. 
Het spel zelf zou je een liminoid ervaring kunnen noemen. Voor een korte periode gaat de 
groep (mesoniveau) een ervaring met elkaar aan. De keuze om het spel te spelen is vrijwillig. 
Het spel zelf creëert dus vanuit de bestaande liminale ervaringen op microniveau een liminoid 
ruimte waar de liminale ervaring onderzocht wordt en zo betekenis krijgt. Zoals we eerder 
zagen bij Anbeek en ook Turner is dat van wezenlijk belang. De contrastervaring moet eerst 
gearticuleerd worden voordat deze van waarde kan zijn.  Ik wil hier de kanttekening plaatsen 
dat het spel een manier is om een liminoid ruimte te creëren maar dat we ons kunnen afvragen 
of het spel genoeg elementen kent die zorgen voor een rituele liminoid beleving. Zoals Turner 
al zei moeten we binnen de liminoid ruimte opzoek naar krachtbronnen. Hij noemt onder 
andere het uiten van pleizer en pijn door middel van het lichaam en het beleven van niet 
verbale ervaringen. Het is de vraag of het spel voldoende gebruik maakt van deze elementen.  
 

4.4 Samenvatting en conclusie  
In 2017 is de Remonstrantse Broederschap gestart met het creëren van vernieuwingsplekken. 
De vernieuwingspredikanten kregen de opdracht om door middel van nieuwe ideeën en 
concepten nieuwe gemeenschappen te ontwikkelen. Daarmee wil de broederschap haar 
gedachtengoed laten voortbestaan maar ook een doelgroep aanspreken die zich niet thuis voelt 
bij de oude manieren van kerk zijn.  Het ontstaan van de vernieuwingsplekken komt ook voort 
uit het gegeven dat de ledenaantallen van de Remonstranten dalen en daarmee ook de 
financiële middelen. In dit hoofdstuk beargumenteerde ik dat we kunnen spreken van een 
liminale situatie. De Remonstrantse Broederschap is niet zeker van zijn voortbestaan en het is 
nog onduidelijk hoe de toekomst eruit gaat zien.  
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De vernieuwingsplekken zijn gestoeld op de theologie van de kwetsbaarheid van Christa 
Anbeek. Deze theologie ziet de liminale ervaring als basis van de theologie. De 
vernieuwingspredikant en in het algemeen de predikant van de toekomst moet dan ook met 
deze liminale ervaring op zowel micro-, meso- en macroniveau weten om te gaan. Vanuit de 
bestaande liminale ervaring van de Remonstranten wordt dus in de theologie de liminale 
ervaring van mensen of groepen centraal gesteld.  

Anbeek zelf ontwikkelde het begrip van de world viewing dialogue, een gestructureerde 
manier van het opzetten van een dialoog rondom liminale ervaringen. Deze gestructureerde 
dialoog is vormgegeven in een spel. Dit spel is vanwege zijn vrijwillige aspect een voorbeeld 
van een liminoid ervaring. Een groep mensen kiest ervoor om op basis van een liminale 
ervaring een liminoid ervaring aan te gaan. De achterliggende gedachte van de 
gestructureerde gesprekken is dat gearticuleerde ervaringen, ervaringen van betekenis kunnen 
worden en er zo een nieuwe spirituele taal ontwikkeld wordt. We kunnen het spel zien als een 
middel om de liminale ervaring, die aan het begin van het spel wordt gedeeld, niet alleen te 
exploreren, maar ook om overgang te maken van de liminale fase naar de re-aggregatiefase. 
Het gaat bij het spel om het transformeren van contrastervaringen. Het uitgangspunt van het 
spel is dat het delen van de ervaring een gevoel van communitas geeft en op die manier een 
gemeenschap wordt gecreëerd. De communitas zelf vormt in het spel de basis en richting van 
het gesprek en wordt ideaal gezien de gids richting transformatie. De communitas, de ontstane 
gemeenschap is in het spel dus nodig om de re-aggregatie fase, de transformatie te 
bewerkstelligen.   

We kunnen dus zeggen dat er op de vernieuwingsplekken sprake is van een drievoudige 
liminaliteit. De Remonstranten bevinden zich in een liminale fase, mede daardoor zijn de 
vernieuwingsplekken opgericht. Op de vernieuwingsplekken staat de liminale ervaringen van 
mensen centraal. De predikant van de toekomst heeft volgens de Remonstranten de taak om 
op micro-, meso- en macroniveau met deze ervaringen om te gaan.  Het spel dat gespeeld kan 
worden op de vernieuwingsplekken is een liminoid ervaring met als doel de liminale ervaring 
te articuleren en de overgang te maken naar een nieuwe situatie. In het volgende 
concluderende hoofdstuk geef ik antwoord op de vraag of het theater op de 
vernieuwingsplekken ook een rol kan spelen of een middel kan zijn bij het omgaan en 
articuleren van liminale ervaringen en het ontwikkelen van nieuwe gemeenschappen. Ik zal 
mij daarbij baseren op het werk van Turner en Schechner, de reflecties op het begrip 
liminaliteit en het doel, achtergrond en theologie van de vernieuwingsplekken.  
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Hoofdstuk 5: De vernieuwingsplekken en theater: een conclusie 
In dit hoofdstuk zal ik een conclusie schrijven op de hoofdvraag van deze scriptie: Welke 
handreiking geven het gedachtengoed van Victor Turner en Richard Schechner voor de 
invulling van Remonstrantse vernieuwingsplekken. De begrippen sociaal drama, liminaliteit 
en communitas van Turner en Schechner zijn daarbij het uitgangspunt.  In de eerste paragraaf 
5.1 laat ik de drie begrippen nogmaals de revue passeren en laat ik zien op welke manier ze 
relevant zijn voor de vernieuwingsplekken. Daarna zal ik in paragraaf 5.2 een eerste aanzet 
geven van mijn ideeën voor de invulling van theater op deze vernieuwingsplekken. Ik sluit af 
met aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  

5.1 Terug naar Turner en Schechner  
Ik heb in deze scriptie gekeken naar de drie concepten sociaal drama, liminaliteit en 
communitas. Deze begrippen brachten Turner en Schechner in verband met het theater. In 
deze scriptie formuleerde ik aanvullingen, kritiek en reflecties op de begrippen liminaliteit en 
communitas. Ook gaf ik uitleg over het ontstaan van de Remonstrantse vernieuwingsplekken 
en. Ik zal in deze paragraaf, op basis van de voorafgaande hoofdstukken, de drie concepten in 
verband brengen met de vernieuwingsplekken.  

5.1.1 Sociaal drama  
In hoofdstuk twee heb ik uitgelegd dat volgens Victor Turner en Richard Schechner het 
theater en het sociale drama direct aan elkaar zijn verbonden. Het theater komt voort uit het 
sociale drama en tevens wordt het theater beïnvloed door de sociale drama’s die spelen op 
micro-, meso- en macroniveau in een samenleving. Turner (1985) benoemt dat de 
persoonlijke menselijke ervaring ook relevant is in deze wisselwerking. Volgens Turner 
moeten ervaringen doorleefd worden, om ervan te kunnen leren.  In het theater kan een 
ervaring geuit worden en op deze manier kan de ervaring betekenis krijgen. Turner (1987) 
schrijft dat de wisselwerking tussen het sociale en het theater mogelijkheden biedt om de 
chaotische ervaringen van mensen te transformeren door een significant proces. Ook liminale 
ervaringen vragen om expressie, articulatie en duiding. Anders is de kans aanwezig dat 
mensen of groepen in een permanente liminaliteit terecht komen. Het is op dit punt dat 
verbinding gemaakt kan worden met de vernieuwingsplekken. Bij de vernieuwingsplekken 
staat, zoals ik in hoofdstuk vier liet zijn, de liminale ervaring op meerdere niveaus centraal. 
De Remonstrantse Broederschap gaat ervan uit dat in een seculiere samenleving, waar nog 
maar weinig zingevingsplekken en rituelen zijn om met liminale ervaringen om te gaan, deze 
behoefte er wel is. Liminale ervaringen zijn namelijk alom vertegenwoordigd in de 
samenleving. Mensen en groepen maken ervaringen mee, ze zijn onderdeel van verschillende 
sociale drama’s, waardoor ze in sommige gevallen in een liminaal gebied komen. Dit levert 
de vraag op hoe we op de vernieuwingsplekken mensen begeleiden en ondersteunen bij 
liminale ervaringen. Een vorm van theater zou hier het antwoord op kunnen zijn.  

5.1.2 Liminaliteit 
Victor Turner en Richard Schechner beschouwen theater als een vorm van een modern ritueel. 
In hun onderzoek werkten zij op de zes punten waar het theater en het ritueel elkaar raken. 
Voor deze scriptie is het gegeven dat zowel het theater als het ritueel een verandering teweeg 
kunnen brengen de belangrijkste overeenkomst. Schechner en Turner beargumenteren in hun 
werk dan ook dat het theater een vorm van een liminale ervaring is: ‘in all kinds of 
performances a certain definite threshold is crossed.’ (Schechner, 1985, p. 10). Turner 
beschrijft het theater als een liminale plek omdat in het theater de gewone structuur van de 
samenleving niet geldt. Het theater is een plek waar we spreken van een anti-structuur. 
Volgens Turner is deze anti structuur vooral positief, er kan in de liminaliteit van het theater 
sprake zijn van chaos en omkering, het gene dat abnormaal was wordt in de liminaliteit van 
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het theater tijdelijk normaal. Turner noemde het theater een liminoid ervaring. Het gaat om 
ervaringen die lijken op liminale ervaringen maar vanwege hun vrijwillige karakter niet 
helemaal gelijk zijn aan de liminale ervaringen.  

In hoofdstuk drie liet ik zien dat we niet alleen bij rituelen en theater spreken van liminaliteit 
maar dat ervaringen zelf ook liminaal kunnen zijn. Het gaat hier om ervaringen waarbij er, net 
als in een ritueel, grenzen worden overgegaan. Er is sprake van afscheiding, liminaliteit en re-
aggregatie. De ervaring zorgt ervoor dat je lost komt van het oude en in eerste instantie in 
liminaal gebied terecht komt. In dit gebied is er voornamelijk sprake van ambiguïteit. Oude 
rollen en identiteiten zijn afgedaan, het oude werkt niet meer, maar er is ook nog geen nieuwe 
identiteit en sociale orde.  Ook zagen we dat bij liminale ervaringen het niet altijd 
vanzelfsprekend is dat er een fase komt van re-aggregatie. Het is mogelijk dat je als individu 
of groep blijft ronddwalen in de liminale fase. Dit maakt het extra belangrijk om de vraag te 
stellen hoe je liminale ervaringen duiding kan geven waardoor ze betekenisvol worden. Het 
gaat erom dat bij liminale ervaringen de overgang gemaakt wordt van de liminale fase naar de 
re-aggregatiefase.  In deze post liminale fase komt er ruimte voor nieuwe stabiliteit en zelfs 
co- creatie. Ideaal gezien is deze post liminale niet alleen een fase is van nieuwe stabiliteit 
maar is er ook een scheppende kracht die nieuwe dingen kan creëren.  Er ontstaan 
bijvoorbeeld nieuwe identiteiten of een nieuwe sociale orde (Thomassen, 2014). Ook 
Szakolczai (2009) noemt dat creativiteit en liminaliteit aan elkaar verbonden zijn. Creativiteit 
wordt volgens hem vaak gevoed door tragische liminale ervaringen. Liminale ervaringen zijn 
dus tevens een ingang voor creatieve processen.  

Bij de vernieuwingsplekken staat de genoemde liminale ervaring centraal. Ik heb in hoofdstuk 
vier beargumenteerd dat we op de vernieuwingsplekken kunnen spreken van een drievoudige 
liminaliteit. De Remonstranten zelf bevinden zich in een liminale fase, hun voortbestaan is 
niet zeker. Daarnaast wordt er op de vernieuwingsplekken zelf gewerkt met liminale 
ervaringen van mensen en groepen. De gedachte is dat mensen ondanks de secularisatie nog 
steeds naar plekken zoeken waar liminale ervaring onderzocht, geuit en geduid kunnen 
worden. Mensen zijn dan misschien minder gelovig en komen minder in kerken maar liminale 
ervaringen, die om betekenis vragen, zijn van alle tijden.  Het spel dat ontworpen is door 
Christa Anbeek voegt aan deze dubbele liminaliteit een derde liminoid ervaring aan toe. De 
vraag op de vernieuwingsplekken is hoe we mensen en groepen kunnen helpen en begeleiden 
bij hun liminale ervaringen. Wat kan je bieden in een samenleving waar de kaders van 
vroegere rituelen bijna zijn weg gevallen? En wat zijn mogelijke nieuwe manieren om dit te 
doen? De vernieuwingspredikant moet immers nieuwe ideeën en concepten ontwikkelen en 
blijvende gemeenschappen creëren.  

Ik stel dat het theater, net als het spel, een goede nieuwe vorm is om een derde liminaliteit toe 
te voegen in de vorm van een liminoid theater ruimte. Doordat de liminale ervaring en de 
liminoid ervaring eenzelfde structuur hebben en beiden een liminale fase kennen kan er in de 
liminoid ervaring gespeeld worden met de liminale ervaring. We kunnen dus een vrijwillige 
liminoid ruimte creëren om iets met de onvrijwillige liminale ervaring te doen. Dit alles met 
het oog op een positieve overgang en transformatie van de liminale fase naar een re-
aggregatiefase. Hoe deze vrijwillige liminoid ruimte, gebaseerd op het theater, er uit kan zien 
zal ik in paragraaf 5.2 bespreken. 

5.1.3 Communitas  
Zoals we zagen in hoofdstuk vier, kan het toevoegen van een liminoid ervaring, aan een al 
bestaande liminale ervaring de communitas versterken. Hierboven stel ik dat het zinnig is om 
een derde liminoid ruimte op basis van theater, toe te voegen aan de al bestaande liminaliteit 
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op de vernieuwingsplekken. Naast het feit dat theater een functie kan hebben bij het duiden 
van liminale ervaringen, kan het ook helpen bij het ontstaan van een gemeenschap. We weten 
immers dat theater een vorm van communitas kan bewerkstelligen. Turner sprak van spontane 
communitas. In deze spontane vorm van gemeenschapsvorming vallen volgens hem 
achtergronden van mensen weg en staan openheid en eerlijkheid centraal. Idealiter is een 
veilige gemeenschap op deze vorm van spontane communitas gebaseerd. Dat het niet 
makkelijk is om deze vorm van communitas te verduurzamen wist ook Turner.  De spontane 
communitas maakt volgens Turner vaak plaats voor een ideologische of normatieve 
communitas waar de herinneringen aan de spontane communitas wordt losgelaten. Volgens 
Turner kan kunst en theater binnen een bestaande gemeenschap, door Turner een ideologische 
communitas genoemd, weer spontane communitas bewerkstelligen.  
 
Het doel van gemeenschapsvorming gaat echter verder dan de gemeenschapsvorming zelf. In 
hoofdstuk drie zagen we dat in liminale situaties er leiders, zogenaamde tricksters, kunnen 
opstaan die de groep of samenleving in een permanente liminaliteit houden in plaats van 
begeleiden naar een nieuwe situatie. Het is mede hierom dat het bewerkstelligen van 
communitas belangrijk is. Het is niet een leider, maar mogelijk ‘de communitas’ zelf die van 
belang is bij het maken van de overgang van liminaliteit naar re-aggregatie. Daarmee zeg ik 
dat een veilige gemeenschap helpend is en mogelijk zelfs noodzakelijk is om niet rond te 
dolen in liminaal gebied. Ik ga er vanuit dat theater alleen geen duurzame communitas kan 
bewerkstelligen. Wel ga ik ervan uit dat bestaande gemeenschappen gebaat zijn bij 
terugkerende vormen van spontane communitas. Het theater is een manier om de bestaande 
communitas te behouden en te versterken. Bij de vernieuwingsplekken ga ik er dus vanuit dat 
er een communitas wordt gecreëerd op basis van de gedeelde liminale ervaring. Het theater 
kan door het creëren van een liminoid ruimte, deze bestaande communitas versterken.  

5.1.3 Theater en de vernieuwingsplekken  
Op basis van de drie behandelde begrippen, sociaal drama, liminaliteit en communitas krijgt 
het theater binnen de vernieuwingsplekken een drieledig doel. Het theater creëert een liminoid 
ruimte om: 
 
1: Uiting te geven aan de liminale ervaring (sociaal drama) 
2: De liminale ervaring te transformeren (liminaliteit) 
3: De gemeenschap te versterken (communitas)  

Hoe deze liminoid ruimte, gebaseerd op het theater, er vervolgens uit kan zien op de 
vernieuwingsplekken geef ik hieronder weer. 

5.2 Het creëren van een liminoid theater ruimte  
In deze scriptie heb ik op basis van de drie begrippen sociaal drama, liminaliteit en 
communitas, beargumenteerd dat het theater een rol kan spelen op de Remonstrantse 
vernieuwingsplekken.  In deze paragraaf wil ik een laatste stap maken en kijken hoe dit er in 
de praktijk uit kan zien. Deze paragraaf moet gezien worden als een eerste opzet. Het voert 
voor deze scriptie te ver om alle theatrale werkvormen te bespreken en te evalueren. Wel kan 
ik vanuit mijn eigen ervaringen, waar ik in de inleiding over schreef, een aantal elementen 
benoemen die mogelijk zijn. Deze paragraaf schrijf ik dus met in mijn achterhoofd de 
voorlopigheid van mijn bevindingen. Deze paragraaf is dan ook te lezen als een paragraaf 
waar suggesties voor verder onderzoek aan bod komen. In mijn proponentsscriptie, die ik 
later nog zal schrijven, kan ik verder empirisch onderzoek doen om deze eerste opzet verder 
uit te werken.  
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Om deze paragraaf enigszins hanteerbaar te houden ga ik uit van de volgende beginsituatie. 
Er is sprake van een groep mensen die zich committeert aan minimaal een tiental 
bijeenkomsten van minimaal twee uur. De groep staat er open voor om met autobiografisch 
materiaal rondom eigen liminale ervaringen te werken en met theatrale werkvormen te 
experimenteren. Dit vraagt ook om iemand die deze werkvormen kan initiëren en begeleiden 
en dus ervaring heeft met het maken van theater.  

Eerder in deze scriptie zagen we al dat het begrip performance een breed spectrum betreft. 
Binnen de categorie theater bestaan ook weer vele vormen van theater zoals 
bewegingstheater, improvisatietheater, teksttheater of verteltheater. Binnen elke vorm kan je 
een bestaand script volgen of zelf een voorstelling maken op basis van verschillend materiaal. 
Ook zijn de mogelijkheden qua werkvormen erg divers.  Je kan met een groep naar een 
eindproduct toe werken in de vorm van een voorstelling. Ook is het mogelijk om met een 
groep theaterworkshops te doen.  Een minder intensieve variant is om af en te toe te werken 
met zogenaamde theater oefeningen.  Ik wil hiermee zeggen dat het theater velen vormen kent 
en de inzetbaarheid van theater heel divers kan zijn. Vanwege deze diversiteit wil ik een 
aantal suggesties doen van wat ik zie als een mogelijke vorm. Hierbij besteed ik aandacht hoe 
de liminale ervaring gecombineerd wordt met de liminoid theater ruimte.  

5.2.1 Het volgen van een sequentie  
Ten eerste zou ik uitgaan van een vorm waarin de deelnemers zelf aan de slag gaan met 
theatrale werk- en maakvormen. Dit kan natuurlijk gecombineerd worden met het samen 
bezoeken van (semi) professioneel theater. Om de eerdergenoemde doelen te bereiken is het 
echter wel van belang dat de groep daadwerkelijk samen een pad gaat bewandelen en ook met 
elkaar en op de (theater)vloer aan de slag gaat.  Richard Schechner beschreef in de 
eerdergenoemde points of contact tussen het theater en het ritueel dat het ritueel en het theater 
bij benadering dezelfde sequentie kent. Omdat ik het van belang acht te werken met het 
liminale karakter van het theater, dat mede tot stand komt doordat het veel rituele kenmerken 
heeft, acht ik deze sequentie belangrijk. Schechner gaat bij een performance uit van de 
volgende sequentie: training, workshop, oefenen, warming up, optreden, cooling down en de 
nasleep. Schechner geeft aan dat elke groep en elke cultuur op verschillende fases binnen de 
sequentie nadruk legt. Niet alle fases hoeven dus evenveel aan bod te komen. Wel geeft het 
een richtlijn hoe je de verschillend bijeenkomsten kan opbouwen.  

Ik pleit voor een concept waarin je de deelnemers eerst laat kennis maken met theater als 
werkvorm. Vervolgens zou ik op basis van autobiografisch materiaal van de deelnemers en 
ander gerelateerd materiaal aan de slag gaan op de vloer. Een handvat hiervoor dat verder 
geëxploreerd zou kunnen worden is het boek van Yolanda Bertsch (2019), Verder Mag Alles. 
Yolanda Bertsch is zelf opgeleid door Jerzy Grotowski, een regisseur die een ver 
doorgevoerde vorm van ritueel theater voorstond. Bertsch heeft deze manier van theatermaker 
bruikbaar en hanteerbaar gemaakt buiten de context van de dagenlange geïsoleerde repetities 
die het werk van Grotowski kenmerkte. Na de fase van het exploreren en theatraliseren van 
het materiaal kan er gewerkt worden aan een toonmoment. Er kan gekozen worden voor een 
toon moment binnen de groep, je kijkt dan naar elkaars werk, of buiten de groep, er komt 
publiek kijken. Het is dus niet per se nodig om te denken in termen van een echte 
voorstelling. Na het toonmoment kan er in de groep gereflecteerd, geëvalueerd en nagevoeld 
worden. Ik denk dat, anders dan bij een ‘gewone’ voorstelling, hier uitgebreid te tijd voor 
genomen moet worden. Juist omdat het theater ingezet wordt om de persoonlijke ervaring te 
articuleren en de gemeenschap te versterken is het van belang dat er achteraf contact is over 
de vraag wat wel en niet behulpzaam was tijdens het proces voor zowel individuen als de 
groep.  
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5.2.2 De liminale ervaring als theatraal uitgangspunt 
Eén van de achterliggend gedachte waarom het theater ingezet dient te worden op de 
vernieuwingsplekken is dat de samenleving door de secularisatie steeds minder plekken kent 
waar liminale ervaringen worden gedeeld. Op religieuze plekken waar dit nog wel gebeurt 
zijn de rituelen vaak niet toegankelijk omdat mensen de gebruikte religieuze taal niet meer 
kennen. Het is dus een logische stap om de liminale ervaring in het theatrale proces, zoals 
hierboven beschreven staat, centraal te stellen. Dit is ook theatraal gezien geen onlogische 
keuze omdat veel kunst zelfs voortkomt uit persoonlijke ervaringen die we liminaal zouden 
kunnen noemen. Het centraal stellen van je persoonlijke leven is in de kunst en in het theater 
niet meer ongewoon. Het expliciet centraal stellen van een persoonlijke ervaringen van de 
maker wordt door Schechner (2002) de performing art genoemd:   

A number of performers are building whole shows around expression of their own personal 
lives. This is traditional in poetry, even the novel; but it is new for mainstream theatre. [..] The 
performance of the self in theatre has been strongly influence by the movement from visual art 
to environments to happenings. The confluence of these tendencies has created a new genre, 
performing art (Schechner, 2002, p).  

Net als bij het spel van Christa Anbeek zie ik voor mij dat er in één van de eerste 
bijeenkomsten ruimte is om een liminale ervaring te delen. Er kan voor gekozen worden om 
vanaf het begin rondom een bepaald thema te werken zoals verlies of verwondering. Dit 
maakt dat de gedeelde liminale ervaringen mogelijk meer op elkaar lijken en dat de exploratie 
van het thema ook op de theatervloer meer diepgang krijgt. Op basis van het delen van de 
ervaringen kan door de deelnemers ander materiaal gezocht worden dat bruikbaar is in de 
volgende bijeenkomsten, te denken valt aan voorwerpen, teksten, geluiden, afbeeldingen en 
muziek. De volgende stap is om met behulp van dit materiaal theater te maken. Er zijn vele 
theaterboeken geschreven hoe deze processen vorm kunnen krijgen, te denken valt aan 
Dramatiseren van Roel Twijnstra, Peter van den Hurk en Bas Verspaget of Theatermaken van 
Mart-Jan Zegers. Belangrijk is in ogenschouw te houden dat er geen artistiek eindproduct 
hoeft te komen, het proces van maken mag centraal staan. De artistieke waarde van het 
mogelijke eindproduct is in de hier geschreven opzet niet van belang.  

5.2.3 De liminoid ruimte als zingevingslaboratorium 
In deze scriptie heb ik beargumenteerd dat juist het theater kansen biedt op de 
vernieuwingsplekken vanwege het liminale karakter. Het theater is als het ware een liminoid 
ruimte waar letterlijk gespeeld kan worden. Juist omdat in het theater ‘alles’ mogelijk is kan 
je in de liminoid ruimte dromen vormgeven, omkeringen mogelijk maken en 
machtsverhoudingen tijdelijk transformeren. In de terminologie van Turner is het theater de 
antistructuur ten opzichte van de gewone structuur in het dagelijks leven. Deze antistructuur 
van het theater wordt concreet als we kijken naar de vier improvisatieregels van Johnstone 
(1990) die doorgaans in het theater worden gebruikt.  De normen in de ‘gewone’ wereld 
luiden als volgt: wees voorzichtig, bij twijfel niet doen, kijk goed uit en plan de dingen goed. 
In het theater gelden ze omgekeerd: wees niet voorzichtig, bij twijfel wel doen, kijk niet goed 
uit en plan niks. In een liminoid theater ruimte kan je deze regels als leidraad nemen.  
 
Andre Droogers stelt in zijn boek Zingeving als Spel dat: ‘Als het gaat om het spel met andere 
werkelijkheden kunst evengoed datgene kan bieden waar religie lange tijd het monopolie op 
had [..] kunstvormen hebben de mogelijkheid een extra dimensie aan de werkelijkheid toe te 
voegen’ (Droogers, 2010, p. 222). Hiermee wil ik nogmaals benadrukken dat het theater door 
zijn liminale karakter in zichzelf zingevend kan zijn. Ik stel mij dan ook voor dat op de 
vernieuwingsplekken de liminoid ruimte gezien wordt als een zingevingslaboratorium. Een 



	 42	

manier van werken met een groep waar vragen en ervaringen worden gedeeld en 
geëxploreerd. Een moeilijkheid die ik hier wil noemen is de vraag wanneer er geen sprake 
meer is van theater maar van therapie. Tegelijkertijd moet deze vraag ook niet 
geproblematiseerd worden. Ook in het professionele theater werken theatermakers op het 
grensvlak van kunst en therapie. Een voorbeeld daarvan is Alexandra Broeder die een 
voorstelling maakte met meisjes die opgenomen zijn op een psychiatrische afdeling. Zij hoopt 
dat: ‘de meisjes het publiek meenemen naar die plek, naar de bodem van de put, om de 
duisternis ervan in al zijn kracht te tonen’ (Kouters, 2018). Theatermaker Laura van Dolron 
roept in haar ‘Staat van Theater’ zelfs op om theater als therapie niet te schuwen: 

 
“Het moet geen therapie worden” hoe vaak ik dat niet heb gehoord. Waarom niet eigenlijk? 
Mijn ex-schoonbroer loodgieter, jeugd om op te schieten, zware depressies kan zich geen 
therapie veroorloven, zijn zes sessies in tl bij de GGD zitten erop, maar gek genoeg is hij niet 
genezen…en hij heeft geen 80 euro per uur, maar 15 euro voor een uur in het theater dat zou 
wel kunnen. [..] Waarom geen therapie? Therapie betekent: Het geven van zorg en aandacht 
aan een ander door te pogen naast of met die ander te staan als hij of zij in de wereld is en zijn 
leven leeft. Prima toch? (Van Dolron, 2019, p. 5)  

	
Eerder in deze scriptie betoogde ik dat liminale ervaringen alom vertegenwoordigd zijn in de 
samenleving op zowel micro, meso- en macroniveau. Het creëren van een liminoid ruimte als 
zingevingslaboratorium is daarmee ook een mogelijkheid om liminale ervaringen niet weg te 
zetten als ervaringen die thuishoren bij de psycholoog of psychiater maar ze te zien als 
ervaringen die thuishoren bij een gemeenschap.	

5.2.4 Het creëren van een theatraal ritueel  
Een vraag die in vervolgonderzoek verder geëxploreerd kan worden is of je door middel van 
theater ook nieuwe rituelen kan creëren. Het rijkt voor nu te ver om de vraag te beantwoorden 
of het mogelijk is om eeuwenoude rituelen te vervangen door hedendaagse nieuwe rituelen. 
Wel heb ik als theatermaker zelf ervaren dat je het theater kan gebruiken om 
overgangsmomenten zichtbaar en bespreekbaar te maken. Als theatermakers maakten wij 
geen ritueel na maar we maakte een voorstelling met rituele kenmerken. Het thema van de 
voorstelling was de overgang van het niet moeder zijn naar het moeder zijn, de geboorte van 
een moeder. We hebben getracht in de voorstelling een liminale ruimte te creëren en na te 
spelen. Deze ruimte creëerden en exploreerden we zelf in intensieve fysieke trainingen. We 
volgden daarbij de eerdergenoemde sequentie. Uit deze fysieke repetities ontstonden scenes 
waarin drie moeders in een liminale staat van zijn zich samen in de liminoid ruimte ophielden 
en zich tot elkaar moesten verhouden. Daarnaast maakten we ook onbewust gebruik van de 
eerdergenoemde contactpunten tussen het ritueel in het theater. Zo lieten we het publiek 
samen met ons de rituele setting creëren door aan het begin van de voorstelling samen bakken 
zwart zand in een cirkel te plaatsen.  Daarnaast werd de voorstelling geleid door een centraal 
figuur, zij begeleidde het publiek aan het begin en tijdens de voorstelling. Theatraal gezien 
had deze figuur een belangrijke rol. Zij vertolkte ook de figuur van trickster en daarmee de 
permanente liminaliteit. Aan het eind van de voorstelling werd zij als het ware verslagen en 
werd de overgang gemaakt van de liminale fase naar de post liminale fase.  

Wat ons opviel als theatermakers was dat de voorstelling enorme indruk maakte op mensen, 
in dit geval vrouwen, die de overgang naar het moederschap als liminaal hadden ervaren. 
Door theatercritici werd de voorstelling dan ook wel beschreven als doelgroepen theater. Na 
het schrijven van deze scriptie zou ik het anders verwoorden: deze voorstelling ontleende zijn 
zeggingskracht aan een liminale ervaring. Dit werkt het beste als je de voorstelling inzet in 
een communitas die al voor de theatrale voorstelling gebaseerd is op een liminale ervaring.  
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5.3 Conclusie en suggesties voor vervolgonderzoek 
In deze scriptie heb ik antwoord gegeven op de vraag welke handreikingen het gezamenlijke 
gedachtengoed van Victor Turner en Richard Schechner op het gebied van theater, biedt voor 
Remonstrantse vernieuwingsplekken. Hieronder volgt een conclusie en suggesties voor verder 
onderzoek.  
 
Victor Turner en Richard Schechner maakte in hun werk gebruik van de begrippen sociaal 
drama, liminaliteit en communitas.  Het theater is een manier om een sociaal drama te uiten 
en erop te reflecteren. Het theater creëert een liminale ruimte, ook wel liminoid genoemd. 
Ook kan het theater zorgen voor een gevoel van communitas, een plotseling gevoel van 
gemeenschapsvorming. Het theater is hiermee een afgeleide van het ritueel en kent de rituele 
fasen van afscheiding, liminaliteit en re-aggregatie. Ik concludeer dat naast rituelen en theater 
ook liminale ervaringen de drieslag kennen van afscheiding, liminaliteit en re-aggregatie. Op 
de vernieuwingsplekken komt men samen op basis van deze liminale ervaringen. Daarnaast 
zijn liminale ervaringen het uitgangspunt van de gebruikte theologie op de 
vernieuwingsplekken. Het gebruikte concept liminaliteit blijkt dus ook relevant voor de 
vernieuwingsplekken. Er is op de vernieuwingsplekken zelfs sprake van meervoudige 
liminaliteit. Naast het gegeven dat men op de vernieuwingsplekken samenkomt op basis van 
liminale ervaringen bevindt de Remonstrantse Broederschap zelf zich, door het dalend aantal 
leden, in een liminale fase. Meervoudige liminaliteit kan een vorm van versterkt communitas 
bewerkstelligen. Hiermee wordt gedoeld op een versterking van een al bestaande 
gemeenschap door een liminale of liminoid ervaring. Door de mogelijkheid van meervoudige 
liminaliteit en versterkt communitas is het voorstelbaar om een derde vorm van liminaliteit 
toe te voegen aan de al bestaande dubbele liminaliteit op de vernieuwingsplekken. Ik 
suggereer in deze scriptie dat te doen door een liminoid ervaring toe te voegen in de vorm van 
een liminoid theater ruimte. Hiermee verbind ik de liminale ervaring aan de liminoid ervaring. 
De liminoid ervaring wordt dan helpend om de liminale ervaring te articuleren, te duiden en te 
exploreren. 
 
Concluderend kunnen we dan zeggen dat, op basis van de drie gebruikte concepten sociaal 
drama, liminaliteit en communitas en het toevoegen van de concepten meervoudige 
liminaliteit en versterkt communitas, het theater binnen de vernieuwingsplekken een drieledig 
doel heeft. Ten eerste creëert het theater een liminoid ruimte om uiting te geven aan de 
liminale ervaring. Ten tweede zorgt het theater ervoor dat de gemeenschap, de communitas, 
wordt versterkt om vervolgens als derde, de liminale ervaring te transformeren van 
ambiguïteit naar stabiliteit en co-creatie. Deze liminoid theater ruimte kan vormgegeven 
worden door met groepen mensen op een theatrale wijze te werken met hun liminale 
ervaringen. Ik suggereer dan ook om de liminale ervaring het theatrale uitgangspunt te laten 
zijn voor het creatieve proces. Hulpmiddel daarbij kan zijn om te werken in de sequentie van 
training, workshop, oefenen, warming up, optreden, cooling down en de nasleep. Een 
mogelijk eindproduct zou kunnen bestaan uit een theatraal ritueel.  
 
In dit onderzoek bleven ook vragen onbeantwoord. Deze vragen bieden mogelijkheden voor 
vervolgonderzoek. In paragraaf 3.4 noem ik de behoefte van mensen naar liminale ervaringen. 
De vraag waar deze behoefte precies vandaan komt, waar deze behoefte precies uit bestaat en 
hoe we deze behoefte verder vorm kunnen geven kan onderwerp van vervolgonderzoek zijn. 
In paragraaf 3.5 stip ik aan dat deze scriptie gaat over situaties en ervaringen van liminaliteit 
en niet over situaties van marginaliteit en inferioriteit. Dat neemt niet weg dat onderzoek naar 
theater en situaties van marginaliteit en inferioriteit belangrijke informatie kan opleveren voor 
het verder vormgeven van de in deze scriptie beschreven liminoid theater ruimte. Het werk 
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van Yvonne Sliep, hoogleraar aan de Kwazulu-Natal University in Zuid-Afrika kan hierbij 
een startpunt zijn. Sliep (2004) schrijft over het inzetten van narratief theater in verschillende 
Afrikaanse gemeenschappen. Ook kan er vervolgonderzoek gedaan worden naar de vraag wat 
naast de theologie van de kwetsbaarheid verder nog kenmerkend kan zijn voor Remonstrantse 
vernieuwingsplekken. De vraag is of christelijke bronnen of bronnen van andere 
levensbeschouwelijke tradities nog een rol hebben in het exploreren van liminale ervaringen 
op de vernieuwingsplekken.  
 
Daarnaast vraagt deze scriptie, die geschreven is op basis van literatuuronderzoek, om verder 
empirisch onderzoek. In paragraaf 5.2.3 geef ik aan dat professionele theatermakers ook 
werken met liminale ervaringen. Door middel van interviews met deze theatermakers en 
bezoekers van de voorstelling kan onderzocht worden of deze voorstellingen een bijdrage 
leveren aan het duiden en transformeren van liminale ervaringen op micro, meso- en 
macroniveau. Ook kan de liminoid ruimte op de vernieuwingsplekken zelf nader onderzocht 
worden. Ik noemde al de mogelijkheid om verder te onderzoeken of het mogelijk is om 
nieuwe rituelen te ontwikkelen op de vernieuwingsplekken. Ook kan men denken aan 
onderzoek waar de liminoid theater ruimte verder wordt uitgewerkt en vormgegeven. Ideaal 
gezien functioneert een bestaande vernieuwingsplek, met mensen die hun liminale ervaring 
gaan exploreren door middel van theater, als onderzoeksgroep. We kunnen dan in het veld 
kijken en aan respondenten vragen hoe de, in deze scriptie genoemde, ideeën in de praktijk 
werken en hoe deze worden beleefd.  
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