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De winnaar van De Pluijm 2016 schreef:

Fictieve werelden
Een essay over worldbuilding

René van Dijk
Game of Thrones
Toen in 2011 de televisieserie Game of Thrones
populair werd, begonnen vrienden en kennissen
die nooit eerder interesse in fantasy hadden
vertoond, hier plots met passie over te
vertellen. Ze raadden de serie aan aan anderen.
'O ja,' zeiden deze anderen, 'is dat niet die
fantasyserie?' Waarop, tot mijn grote verbazing,
werd uitgelegd dat Game of Thrones toch het
kijken waard was, want het was 'niet echt
fantasy'. Westeros moest verdedigd worden
tegen

zijn

eigen

fantasykenmerken.

Als

rechtgeaard fantasyfan had ik jaren daarvoor al
een aantal van de boeken waarop de serie
gebaseerd

is

gelezen

en

was

ik

zeer

verontwaardigd. 'Het is echt wel hartstikke
fantasy,' sputterde ik welbespraakt tegen.
'Fantasy en sciencefiction zijn juist heel geschikt
om diepere thema's aan te kaarten en de
setting van een fictieve wereld kan veel literaire
meerwaarde bieden.' Mijn grijns strekte van oor tot oor, maar voor ik op mijn retorische lauweren
kon rusten, werd mij gevraagd: 'Op welke manier dan?'
Welnu, zie hier, anoniem persoon voor wie ik toen niet meteen een antwoord klaar had. Ik heb het
nu, zes jaar later, op papier gezet.
Het beeld van fantasy
Fantasy is de laatste jaren dusdanig populair geworden, dat het bijna mainstream is. Ik durf
tegenwoordig in het openbaar toe te geven dat ik graag fantasy lees. Niet alleen als guilty pleasure,
maar als serieuze literatuur. Ik durf er zelfs voor uit te komen dat ik graag fantasy schrijf. Hoewel ik
daar niet direct om word uitgelachen, levert het me nog steeds weleens een meewarige blik op.
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Theatermakers kijken me angstig aan, alsof ik nu over mijn erotische Harry Potter-fanfiction ga
beginnen, en collega-schrijvers vragen me of daar nou echt geld in valt te verdienen.
Fantasy roept bij mensen een sterk beeld op: een westerse middeleeuwse wereld met magie en
vreemde wezens, misschien een prinses en wat heldhaftige ridders. Dat beeld is grotendeels
gevormd door de populariteit van de boeken van Tolkien en sprookjes zoals die van de gebroeders
Grimm: verhalen die vormend zijn geweest voor het genre. Hoewel ik een groot fan ben van de
meer klassieke fantasyliteratuur, levert die wel een beperkt beeld van het genre op. Deze versterkt
soms zelfs vooroordelen, zoals dat fantasy voor kinderen zou zijn. Doordat we onze kinderen zoveel
fantasy voorschotelen, ontstaat het gevoel dat fantasy iets is, dat je ontgroeit. Vanuit onze
calvinistische culturele achtergrond, zien Nederlanders zichzelf graag als sober, realistisch. Doe
maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Fantasy, sciencefiction en aanverwanten worden dan
afgedaan als raar en kinderachtig. Iemand die zich bezighoudt met iets wat niet echt is, verdoet zijn
tijd. Dat wordt gezien als escapisme, het willen ontsnappen aan de werkelijkheid.
Escapisme
Als het over sciencefiction en fantasy gaat, moet ik het hebben over escapisme. Dat is een wet,
ongeschreven, of vermoedelijk neergepend in een of ander geheim document dat alle schrijvers en
literaire critici onderling met elkaar delen. The first rule of Fantasy Club.
Escapisme laat een bittere nasmaak achter, maar escapisme is een belangrijke drijfveer om te
verbeelden. Tegelijkertijd wordt schrijvers escapisme verweten, omdat het de overige meerwaarde
van schrijven teniet zou doen. Tolkien benoemde in zijn essay On Fairy Stories al dat alleen
gevangenbewaarders tegen ontsnapping zijn, een sentiment dat door de jaren heen is herhaald
door vele schrijvers en essayisten, zoals C.S. Lewis, Ursula LeGuin en Neil Gaiman. Deze verdediging
van escapisme levert erkenning op voor de menselijke noodzaak die erachter schuilgaat, maar gaat
niet in op de achterliggende kritiek. Er wordt namelijk geïmpliceerd dat escapisme het brein
uitschakelt, het vermogen om na te denken stillegt en het publiek slechts laat meedrijven op een
schets van indrukwekkende landschappen en spannende zwaardgevechten. Voor veel mensen staat
dit gelijk aan wegrennen, zich verstoppen voor de werkelijkheid en voor verantwoordelijkheden. In
mijn optiek een zeer cynisch sentiment, maar daarnaast vooral ook onterecht. In het theater loop ik
hier ook vaak tegenaan: het idee dat inleving en een kritisch perspectief niet samengaan. Toch zijn
er genoeg aanwijzingen dat dit wel kan. Het huidige publiek is scherp getraind op de achterliggende
betekenissen in allerlei vormen van fictie. Het analyseren en bediscussiëren hiervan is op het
internet uitermate populair.
Er worden een hoop thema's zichtbaar als we fantasy en sciencefiction tegen het licht houden.
Welke dat zijn, hangt af van het type fantasy. Het fantastische genre is namelijk ongelooflijk breed.
Fantasy en sciencefiction zijn containerbegrippen, waarin alles op een grote hoop kan worden
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gegooid. Een genredefinitie die Game of Thrones en Harry Potter bij elkaar indeelt, kan wel een wat
specifiekere onderverdeling gebruiken. Voor een heldere kijk hierop, raad ik het boek Rhetorics of
Fantasy aan van Farah Mendlesohn. Zij laat sciencefiction links liggen, maar onderscheidt vier
duidelijke categorieën in moderne fantasy: Portal/quest Fantasy, Immersive Fantasy, Intrusion
Fantasy en Liminal Fantasy. Een prachtige taxonomie van het genre, maar ik ga me er niet aan
houden.
Om de terugkerende thema's onder de loep te nemen, gebruik ik vier brede categorieën die eerder
demonstratief zijn dan een poging het werk te definiëren. De terugkerende thema's hebben hier
veelal te maken met het type fictieve wereld dat wordt gepresenteerd. We zien daarom een
duidelijk verschil tussen: sciencefiction in de nabije toekomst, sciencefiction in de verre toekomst,
parallelle werelden en klassieke fantasy.
Sciencefiction in de nabije toekomst
Hoe dichtbij een fictieve wereld bij de echte wereld staat, is erg belangrijk. Hoewel sciencefiction
zich altijd afspeelt in de toekomst, zit er een groot verschil tussen de wereld van morgen en die van
overmorgen.
Sciencefiction van de nabije toekomst ligt heel dichtbij. Het recente verleden van de fictieve wereld
is meestal gelijk aan het heden van de onze. Sciencefiction die zich in de nabije toekomst afspeelt,
houdt zich vaak bezig met actualiteiten. We zien een doorontwikkeling van wat er in onze huidige
maatschappij plaatsvindt. Dat is ook een groot deel van de zeggingskracht en vaak de boodschap
van sciencefiction van de nabije toekomst. Het gevoel dat deze wereld dichtbij is, net buiten bereik.
Dit is wat er met ons zou kunnen gebeuren. Meer dan alleen een waarschuwing of een
moraliserend verhaal, maakt dit ons bewust van onze keuzes en de consequenties van ons gedrag.
Dit zien we ook terug in de thema's die met de tijdsgeest mee veranderen. Het utopische
toekomstbeeld van de jaren zestig en zeventig maakte plaats voor de nucleaire dystopie van de
jaren tachtig en negentig. En voor wat je de sociale dystopie zou kunnen noemen in het nieuwe
millennium, met de focus op social media, robotica en (on)menselijke interactie.
Sciencefiction in de verre toekomst
De verre toekomst is een andere zaak. De verre toekomst is totaal anders dan het heden, de
verschillen zijn groter. Deze werelden zijn letterlijk verder weg. De afstand en de ruimte die dit
schept, maken de thema's universeler. Deze werelden liggen niet tientallen jaren in onze toekomst,
maar honderden, duizenden of meer. De verre toekomst vraagt niet: wat gaat er gebeuren met
onze maatschappij, maar eerder: wat gaat er gebeuren met de mens(heid)? Wat betekent het om
mens te zijn als je wordt geconfronteerd met buitenaardse rassen, andere planeten of kunstmatige
intelligentie? Wat houdt dit in voor de identiteit van de mens, ook in culturele en religieuze zin?
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Omdat deze wereld dusdanig anders is, worden wij geprikkeld om het perspectief van de
personages te bekijken en vergelijken. Hun morele code en handelingen worden ingegeven door
hun ervaringen. Omdat die zo anders zijn dan de onze, worden wij gedwongen opnieuw naar
onszelf te kijken.
Parallelle werelden
Met parallelle werelden bedoel ik fictieve werelden die naast de onze bestaan. De hoofdpersonages
in verhalen die zich afspelen in parallelle werelden zijn vaak mensen die vanuit de echte wereld in
die fictieve wereld terechtkomen. Denk aan Alice in Wonderland of The Wizard of Oz. Daarnaast zijn
er ook werelden waar meerdere dimensies, of lagen van realiteit, een deel van de mythologie
vormen en waar onze wereld een van de mogelijke dimensies is. Weer andere fictieve werelden
bestaan in het geheim binnen de echte wereld.
Een goed middel om de lezer bij de hand te nemen is het ergens anders situeren van een personage
uit onze wereld. Als schrijver kan ik op deze manier een bekend perspectief inbrengen. Voor dit
personage is die nieuwe wereld net zo vreemd als voor ons, wat veel ruimte biedt voor uitleg over
dingen die de inwoners van deze fictieve wereld niet meer opvallen. Bedenk maar eens hoeveel uit
ons dagelijks leven voor een buitenstaander best wat uitleg zou behoeven.
Dit verkennen of ontdekken van de nieuwe wereld komt vaak terug. Een onderdeel daarvan is ook
een ontdekking of verkenning van de psychologie van het personage zelf. In The Chronicles of
Thomas Covenant is de fictieve wereld bijvoorbeeld een directe afspiegeling van de psychologie van
het hoofdpersonage: Thomas Covenant. Zijn worstelingen met de ziekte lepra komen terug in de
fictieve wereld en zijn inwoners. De slechterik Lord Foul, the Defiler, is een manifestatie van zijn
eigen bitterheid en de almaar terugkerende corruptie gaat gelijk op met Thomas' voortschrijdende
ziekte. Ik heb dit altijd een fascinerende extra laag in het verhaal gevonden, ook al zijn met name de
eerste boeken in de serie wel erg sterk op The Lord of the Rings gebaseerd.
Fictieve werelden die zich binnen de echte wereld bevinden, worden ook sterk door het
onderbewuste van de hoofdpersoon gevormd. De Harry Potterboeken bijvoorbeeld beginnen als
wensvervulling, maar Harry Potter moet uiteindelijk afrekenen met Voldemort. Voldemort is een
figuur waar Harry een sterke band mee heeft. De boeken maken constant vergelijkingen tussen de
twee. De strijd met, en de uiteindelijke overwinning op Voldemort staat voor de worsteling van
Harry met zichzelf en is voor hem een manier om met de dood en afwezigheid van zijn ouders om
te gaan.
De thema's in deze werelden zijn persoonlijk. Toch zou ik niet willen stellen dat de wereld zonder
deze personages uit elkaar zou vallen of niet zou bestaan. De wereld van Harry Potter kent verhalen
zonder Harry Potter. Het is voor alle fictieve werelden belangrijk dat ze op zichzelf kunnen staan.
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Als lezer moet ik de wereld geloofwaardig kunnen vinden. Harry Potter is zo belangrijk voor de
wereld die in de boeken van J.K. Rowling wordt geschetst, omdat hij ons instapkarakter is. Degene
met wie wij meekijken en de wereld leren kennen. Nu die wereld bij het grote publiek bekend is,
zien we dan ook dat er andere verhalen en andere hoofdpersonages naar voren komen.
Alternatieve geschiedenissen zijn verhalen waarin een versie van onze wereld bestaat waarvan de
geschiedenis anders verlopen is. Alternatieve geschiedenis lijkt op de sciencefiction van de nabije
toekomst. Beide speculeren: sciencefiction over de toekomst en alternatieve geschiedenis over het
verleden. Bij alternatieve geschiedenis gaat het over de invloed van historische ontwikkelingen en
beslissingen. Het maakt ons bewust van onze maatschappij door ons, de naam zegt het al, een
mogelijk alternatief voor te schotelen.
Klassieke fantasy
Waarom keert fantasy altijd terug naar hetzelfde type middeleeuwse wereld? Deels komt dat door
grote genredefiniërende werken uit met name de Britse literatuur, zoals The Lord of the Rings. Het
werk van Tolkien introduceerde orks, elfen en dwergen (in hun huidige vorm) en heeft een
immense culturele invloed gehad. Tolkien heeft een complete mythologie gecreëerd waar fantasy
zich op een vergelijkbare manier toe verhoudt als tot de echte wereld. Op het moment dat ik als
fantasyschrijver een elf introduceer, zal het beeld dat de lezer heeft van die elf door Tolkien
gestuurd zijn.
Klassieke fantasy is gebaseerd op geschiedenis, volksverhalen en mythologieën. Dat geldt ook voor
het werk van Tolkien, dat voortkomt uit oude Noordse saga’s. Fantasy wordt sterk gevormd door de
culturele geschiedenis van waaruit het geschreven wordt. De meeste westerse fantasyliteratuur
grijpt daarom terug op archetypes uit de eigen culturele achtergrond.
De magie in fantasy
In fantasy speelt magie vaak een grote rol. Ik vind magie een lastig concept. De meeste
fantasywerelden hebben een eigen vorm van magie. Het aanbrengen van duidelijke magische
regels is erg belangrijk. Zonder duidelijke regels is magie alleen maar een plotmiddel. Magie moet
inzichtelijke mogelijkheden en onmogelijkheden hebben. Er zijn veel overeenkomsten tussen de
verschillende soorten magie. Het gaat bijna altijd om een energie of kracht die gemanipuleerd kan
worden voor een bepaald effect en die invloed kan uitoefenen op de werkelijkheid. Meestal draait
het om mentale kracht en vaak is het een natuurlijk fenomeen. Magie neemt in veel fantasy de
plaats in van wetenschap en van technologie.
Veel fantasywerelden bevinden zich op een technologisch en cultureel niveau dat ongeveer gelijk
staat aan onze late middeleeuwen. De renaissance wordt als tijdsperiode ook nog weleens verkend.
Het keerpunt lijkt te liggen bij de industriële revolutie. De focus op technologie, massaproductie en
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industrialisatie staat haaks op de magie en verwondering van fantasy. In veel fantasywerken zien
we het gevoel dat geschiedenis en tradities verdedigd moeten worden tegen een ontmenselijkende
industrie en massacultuur. Het is een duidelijk thema in Lord of the Rings, waarin met name de
tovenaar Saruman de corrumperende werking van de industrie inzet voor zijn eigen gewin. Fantasy
lijkt te staan voor individualisme en persoonlijke excellentie. De hoofdpersoon is vaak bijzonder
vanwege uitzonderlijke vaardigheden of oude profetieën. Het kwaad dat verslagen moet worden, is
vaak onpersoonlijk, anoniem en massaal.
Onmisbaar verleden
Een ander terugkerend thema is het verleden. Er is haast geen fantasywereld denkbaar zonder rijk,
glorieus verleden, waar het heden tegen afgezet kan worden. Profetieën uit het verleden
beïnvloeden heden en toekomst. Dit kan veel vragen oproepen over predestinatie. Tijd is een lastig
concept om mee te spelen. Zorg er bij het schrijven over profetieën, tijdreizen of andere zaken die
het verleden of de toekomst beïnvloeden dan ook altijd voor dat je de regels duidelijk vastlegt. Je
ziet gauw iets over het hoofd, waardoor je allerlei vragen oproept die je niet kunt beantwoorden.
Uiteindelijk draaien deze thema's in fantasy om zingeving. Achter de fantasy ligt de vraag wie we
zijn of wat ons doel is. De personages in fantasyverhalen worstelen maar al te vaak met hun
verhouding met de wereld. Veel fantasy gaat over het overwinnen van obstakels, het bereiken van
een doel. In sommige gevallen lukt dat, zoals in The Lord of the Rings of Harry Potter, in andere is
de boodschap harder, zoals in A song of Ice and Fire of The First Law Trilogy.
Worldbuilding
Het bedenken en uitwerken van een fictieve wereld: worldbuilding, is een van de belangrijkste
elementen in fantasy en sciencefiction. Een schrijver die de regels omtrent de wereld waarin het
verhaal zich afspeelt niet duidelijk heeft, is net als dat ene jongetje dat bij het buitenspelen altijd
roept: 'Je hebt me niet geraakt, want ik heb een schild.' Zonder consistente regels weet het publiek,
of de lezer, niet wat te verwachten. Op het moment dat zomaar alles kan, verliezen mensen hun
interesse. Daarom is worldbuilding zo belangrijk. Het helder opbouwen en weergeven van de
wereld heeft een aantal grote voordelen. Een goed opgebouwde wereld is groter dan het verhaal
dat zich er afspeelt. De wereld gaat leven voor mensen. Harry Potter en Star Wars zijn goede
voorbeelden van werelden die meer zijn geworden dan hun originele verhaal.
Tot op zekere hoogte speelt alle fictie zich af in een andere wereld. De wereld van het verhaal. Als
ik als schrijver het leven in een klein plattelandsdorp wil afschilderen, zal ik de sfeer en het gevoel
van de omgeving en het leven daar moeten omschrijven. Een spannend detectiveverhaal zal de
werking van de criminele onderbuik van de samenleving tot leven moeten kunnen brengen en een
historische roman zal zijn tijdsperiode moeten kunnen uitbeelden.
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Toch is echte worldbuilding meer dan dat. Worldbuilding is namelijk ook een verhaaltechniek. Het
bedenken van een fictieve wereld met zijn eigen culturen, geografie en technologie (of magie) kan
een goed begin zijn voor het bedenken van een verhaallijn.
Het belang van worldbuilding is makkelijk te onderschatten. Toch heeft het een grote invloed op
het verhaal, zelfs als de uitleg van de wereld niet letterlijk in het verhaal terugkomt. Een verhaal
voelt realistischer als er over de wereld is nagedacht.
Gelukkig betekent worldbuilding niet dat je alle facetten van die nieuwe wereld moet laten zien.
Integendeel. Een al te uitgebreide kijk op die wereld kan het plot ernstig vertragen. Je kan
onderweg niet stoppen om elke boom te beschrijven. Goede worldbuilding zit hem dan ook in de
keuze van de juiste details. Vaak is de locatie van het verhaal maar een klein onderdeel van een
veel grotere wereld. De gedetailleerde en logische uitwerking van deze kleinere locatie kan volstaan
om een grotere wereld te suggereren. Een stad die logisch functioneert, suggereert dat er
boerderijen, dorpjes en zelfs een heel land omheen liggen, zonder dat dat benoemd hoeft te
worden. Dat is het principe van hyperdiegesis, zoals beschreven door Matt Hills. We zien het topje
van de ijsberg, maar dat topje zit zo goed in elkaar dat we ons de rest van de ijsberg zelf voor
kunnen stellen.
Wereldgestalten
Per definitie gaan mensen ervan uit dat alles in een fictieve wereld dat niet genoemd wordt,
hetzelfde is als in onze wereld. Dit noemen we wereldgestalten. Invullen en interpreteren is iets dat
mensen automatisch doen. Als in een film een auto het beeld uitrijdt en in de volgende scène het
beeld weer inrijdt, dan begrijpen wij dat er mee gereden is. Dat zijn narratieve gestalten.
Worldbuilding werkt precies zo. We weten allemaal dat ergens in Lord of the Rings Frodo in het bos
heeft zitten poepen, maar we hoeven er niet over te lezen. Er zijn geen mensen die al die tijd
dachten dat niemand in die wereld ooit poept. We hebben de gaten helemaal zelf ingevuld.
Dit is een van de redenen dat we vaak bekende culturele elementen terugzien in fictieve werelden.
Het aanhalen van een herkenbaar voorbeeld is een manier om snel een wereld neer te zetten. Een
Arabische woestijncultuur of noordelijke Vikingen kunnen een cultuur makkelijk stereotyperen. Dat
betekent niet dat je gewoon ruimte-Vikingen kan maken om vervolgens achterover te leunen, maar
het biedt een startpunt om vanuit te werken. De cultuur is herkenbaar en de wereldgestalten doen
de rest. Je geeft richting aan hoe mensen de gaten zullen invullen. Vanuit het stereotype van
ruimte-Vikingen kan je dan weer verder werken. Je begint worldbuilding dus niet met een blanco
pagina, en dat is maar goed ook. Wat je als schrijver moet weten is wat er anders is aan je fictieve
wereld en hoe dat doorwerkt. Welke gevolgen heeft de wereld die je bedenkt voor de wezens die
er leven en voor de manier waarop die maatschappij zich ontwikkelt? De dramatische knelpunten
komen dan vanzelf naar voren. Misschien bedenk je een verhaal over een vluchteling omdat er
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oorlog ontstaat of een verhaal over iemand die magische talenten ontwikkelt. De manier waarop
dit verhaal zich ontvouwt, hangt af van de wereld die je hebt bedacht.
Fantasy in het theater
Ik ken genoeg theaterstukken met fantastische of mythologische elementen. Van heksen en
geesten in Shakespeare tot sfinxen en goden bij de oude Grieken. Toch blijft theater sterk
geworteld in onze wereld. Geen uitstapjes naar andere planeten of betoverde bossen voor het
theaterpubliek. Theater kan wel abstract zijn en op die manier ver van onze realiteit af staan, maar
uitgewerkte fictieve werelden zien we er nauwelijks.
Er is van oudsher een aantal argumenten tegen fantasy of sciencefiction in te brengen in het
theater. Geen enkele hoeveelheid grime zal een acteur in een realistische draak veranderen of een
actrice in een futuristische helikopter. Het theater ziet zichzelf graag als psychologie- en
karaktergedreven. Als we fantasy zien als iets dat drijft op spektakel en escapisme, lijkt het
geschikter voor de visuele mogelijkheden van film. Waarom zou theater iets moeten proberen dat
film al veel beter doet?
Het is zeker waar dat in film visueel meer mogelijk is dan in theater. Het biedt ook meer visuele
mogelijkheden dan een boek. Toch lukt het schrijvers om in tekst alle beelden te schetsen die ze
nodig hebben. Theater kan niet op tegen de special effects van Hollywood, maar dat hoeft ook niet.
Het idee dat fantasy vooral uit visueel spektakel bestaat, klopt namelijk niet. Fantasy draait om
fantasie en inlevingsvermogen. Het theater heeft daarin iets te bieden dat film niet heeft: theater
heeft een fysieke aanwezigheid. Waarom gaan mensen naar de bioscoop? Alleen omdat het scherm
groot is? Nee, mensen gaan voor de ervaring. De fysieke ervaring die een film thuis op de bank niet
geeft. De omgeving waarin de film bekeken wordt, heeft invloed op de beleving. De werkelijke
fysieke beleving van het theater is nog weer groter.
Als je mensen vraagt om in een zaal te gaan zitten en naar mensen op het toneel te kijken doe je
niet heel veel meer dan wanneer je ze vraagt om in een zaal te gaan zitten en naar mensen op een
scherm te kijken. De fysieke aanwezigheid van de acteurs is wel een factor, maar je maakt er geen
optimaal gebruik van. Wat een acteur op het toneel echter wel kan en in film niet, is een hand
uitsteken naar het publiek. Lezend in een boek kan ik me een andere wereld voorstellen, kijkend
naar een film kan ik een andere wereld zien, maar alleen theater kan mij meenemen naar de
andere wereld en mij er een onderdeel van maken.
Persoonlijke worldbuilding
Fantasy en sciencefiction zijn juist in het theater op hun plek. De mogelijkheden zijn er, zeker nu
ook film steeds makkelijker te integreren is in onze omgeving. Smartphones, tablets en
videoschermen zijn overal. Met deze technologie is zelfs het visuele aspect geen excuus meer. De
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unieke mogelijkheden voor worldbuilding in het theater hebben te maken met de omgeving en de
context. In het theater kan de locatie iets bijdragen aan de worldbuilding, net als in film, waar we
misschien een futuristische stad op de achtergrond zien. Het theaterpubliek heeft nog meer ruimte
om zelf rond te kijken en te beslissen waar het op wil focussen. Dat geeft theater iets
fundamenteels voor worldbuilding: in het theater kan je zelf ontdekken en dat maakt de connectie
met de wereld persoonlijk.
De vrijheid die het publiek heeft, wordt natuurlijk sterk bepaald door de vorm. Het theater kent
veel verschillende vormen en het klassieke lijsttheater is minder flexibel dan meer open
theatervormen. Toch is de hand van de regisseur minder dwingend dan in film waar de regie en
vormgeving fysiek het beeld van het publiek bepalen.
Een van de eerste grote opvallende toneelstukken die ferm in het fantasygenre valt, is Harry Potter
and the Cursed Child. In tegenstelling tot wat ik hierboven beschreef is dat een klassieke
voorstelling in de grote zaal. Een toneelstuk in de Harry Potterwereld heeft echter een groot
voordeel ten opzichte van andere fantasy en sciencefiction. De makers hebben namelijk de luxe dat
ze ervan uit kunnen gaan dat hun publiek al bekend is met de wereld. Er hoeft nauwelijks
worldbuilding plaats te vinden. Iemand die geen enkel Harry Potterboek heeft gelezen, zal een
compleet andere ervaring hebben dan de Harry Potterfan die naar hetzelfde stuk gaat, maar
doordat zoveel mensen al bekend zijn met de wereld hoeven de makers daar eigenlijk geen
rekening mee te houden. Harry Potter and the Cursed Child heeft een zeer welwillend publiek als
het om inleving gaat. De inleving heeft eigenlijk al plaatsgevonden toen mensen de boeken lazen.
Harry Potter and the Cursed Child maakt dan ook onderdeel uit van een multimedia franchise. Het is
een verhaal in de wereld van Harry Potter en omdat het maar een onderdeel is van dat grote
geheel, hoeft het niet op zichzelf te staan. Fantasy en sciencefiction naar het theater brengen in
originele vorm, dus niet als onderdeel van een grotere franchise, vereist worldbuilding. De
introductie en uitleg van de wereld gaat ten koste van de verteltijd die overblijft voor het
daadwerkelijke plot. Films kunnen, onder andere door beelden op de achtergrond, een volledige
wereld visualiseren. De personages kunnen praten terwijl ze bijvoorbeeld door een futuristische
stad lopen. Boeken hebben veel meer tijd om iets te vertellen, dus die kunnen voor worldbuilding
zoveel ruimte innemen als nodig is. Toch is de beperking van introductie en uitleg geen
onoverkomelijk obstakel. In het fantasy- en sciencefictiongenre zijn korte verhalen uitermate
populair. In een kort verhaal moet ook in weinig woorden een wereld geïntroduceerd worden.
In sommige opzichten is het introduceren en verkennen van een fictieve wereld niet anders dan bij
een personage. Kleine details en aanwijzingen kunnen handvatten bieden om het publiek via
wereldgestalten en hun eigen assumpties al een hoop achtergrond te bieden. Op het moment dat
de wereld dan goed uitgewerkt is en de personages hun wereld serieus beleven, gaan mensen
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vanzelf met ze mee. Dat zit in onze natuur.
Fantasy als zoektocht
Ik schreef aan het begin dat ik een vraag wilde beantwoorden. Wat is de meerwaarde van fantasy
en sciencefiction? Waarom zou ik een verhaal zich laten afspelen in een andere wereld dan de
onze? Door te kijken naar de thema's die met deze werelden worden belicht, hoop ik daar een goed
antwoord op te hebben gegeven.
Literair gezien gebeurt er een hoop op het gebied van fantasy en sciencefiction. De laatste jaren is
dit ook in film en op televisie het geval, maar in het theater blijft het op dit vlak angstvallig stil. Door
naar de achterliggende thema's te kijken zien we dat fantasy en sciencefiction niet draaien om
uiterlijk vertoon. Het idee dat het moeilijk is om deze genres naar het theater te brengen, doet
geen recht aan wat eigenlijk de zwaartepunten zijn van deze werelden. De eerste vragen die
mensen zichzelf bij een theatervoorstelling stellen, zijn: wat zie ik, waar speelt zich dit af en wie zijn
dit? Ik kan geen betere vragen bedenken voor het introduceren van een andere wereld. In het
theater is het normaal om abstracte versies van onze wereld neer te zetten, waarom zou dat bij een
fantasy of scifi wereld niet kunnen?
Ook al zit dit essay vooral vol literaire en filmische voorbeelden, het betekent niet dat worldbuilding
iets is dat alleen plaats zou moeten vinden in een boek of op een scherm. Het is vooral een indicatie
van wat er in het theater nog ontbreekt. Hoe dat komt? In het dramatische realisme van het
theater wordt fictie die te maken heeft met andere werelden te makkelijk weggezet als escapisme.
Als ik echter kijk naar de thema's die in deze werelden opduiken, heb ik niet het gevoel dat dit
genre essentiële vragen uit de weg gaat. Eerder het tegenovergestelde. Wie heeft ooit bepaald dat
verhalen in onze werkelijkheid geworteld moeten zijn om hun boodschap over te kunnen brengen?
Of dat een verhaal geen inzicht kan verschaffen en geen inspiratie kan bieden, omdat het fantasy of
sciencefiction is? Ik denk dat de andere werelden in deze genres geen vluchtweg zijn, maar een
zoektocht. En welke zoektocht wordt er nu niet beter van als er zo nu en dan een draak in zit?
© René van Dijk, 2016
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