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EMKE IDEMA
STRANGER

NL Stap binnen in dit even speels als onderzoekend maatschappelijk laboratorium. 
STRANGER is een levensgroot bordspel dat peilt naar eerste indrukken. Kun je met 
anderen delen wat je denkt bij het zien van een onbekend gezicht? En je er vervolgens 
toe verhouden? Neem zelf de rol van onderzoeker op en verken het onduidelijke gebied 
tussen intuïtie, mensenkennis, inschattingsvermogen, vooroordelen en stereotypering. 
Wars van politieke correctheid is STRANGER een spannend experiment over sociale 
en morele grenzen.
• Deze succesvoorstelling van Emke Idema ging in 2012 in première maar blijft 
relevant. Het is de eerste in een serie werken die de grens tussen theater, sociale 
wetenschappen en gaming opzoekt. Een dag later kun je ook Idema’s meest recente 
voorstelling zien: THIS CAN’T HAPPEN. 

FR Entrez dans ce laboratoire social aussi ludique qu’analytique. STRANGER est un 
jeu de société grandeur nature qui sonde les premières impressions. Peut-on partager 
avec autrui ce qu’on pense à la vue d’un visage inconnu et ensuite s’y rapporter en 
conséquence ? Adoptez le rôle du chercheur et explorez la zone floue entre intuition, 
sens de la psychologie humaine, faculté de jugement, préjugés et stéréotypes. Loin du 
politiquement correct, STRANGER est une expérience captivante autour des frontières 
sociales et morales.
• Bien que le spectacle d’Emke Idema date de 2012, il demeure absolument pertinent. 
Il s’agit de la première d’une série d’œuvres qui explore la frontière entre théâtre, 
sciences sociales et jeux électroniques. Le lendemain, on pourra assister au spectacle 
le plus récent d’Idema : THIS CAN’T HAPPEN. 

EN Step into a playful and probing social laboratory. STRANGER is a life-sized board 
game that explores first impressions. Can you share with others the thoughts you 
have when you see an unknown face? And then relate to them? Become a researcher 
yourself and explore the grey zone between intuition, insight into human nature, powers 
of assessment, prejudices and stereotyping. While it is completely averse to political 
correctness, STRANGER is an exciting experiment about social and moral boundaries.
• This successful production by Emke Idema premièred in 2012 but continues to 
be relevant. It is the first in a series of works that explore the intersections between 
theatre, the social sciences and gaming. One day later, you can also see Idema’s most 
recent production: THIS CAN’T HAPPEN.



GELOVEN IN KUNST ALS KRITISCHE RUIMTE
FRAGMENT UIT ACHTERGRONDTEKST BIJ STRANGER  
EMKE IDEMA, 23/8/12

Neuropsychologie en passiviteit

In de afgelopen jaren zijn er in Nederland een aantal boeken verschenen van neuropsychologen, 
die, met gigantische verkoopcijfers, een idee presenteren dat niet nieuw is, maar nu een revival 
beleeft. Wij zijn ons brein van Dick Schwaab en Vrije wil bestaat niet van Victor Lamme 
betogen dat onze hersenen ons leven dicteren, dat eigenschappen en ziekten en gedrag in onze 
baarmoeder worden gevormd, dat we eigenlijk niets kiezen, dat ons brein dat voor ons doet, en 
dat we zeker niet ons brein aansturen. Nurture is uit, nature is in. Volgens de psychologen kun 
je er niets aan doen, aan de loop van je leven, aan de keuzes die je maakt. Ze zullen er wel niet 
op uit zijn, maar als ik naar hen luister, voel ik me machteloos als mens. Een slachtoffer. Deze 
gedachten maken mij passief.

Ik wil geloven in kunst als kritische ruimte. Als ruimte om na te denken en te reflecteren. Als 
ruimte om ons eigen gedrag, onze eigen keuzes onder de loep te nemen.  Om ideeën te vormen 
over de wereld. Om onze positie daarin te bepalen.

De ideeën van de psychologen ondermijnen datgene wat ik denk dat een van de belangrijkste 
functies is van kunst. Volgens hen doet het er niet toe of je je keuzes overweegt, de uitkomst is 
al besloten in je brein. Ik vind het nou juist interessant om te kijken waar de ruimte zit. Waar 
komt ons gedrag vandaan, waar kunnen we het herdefiniëren, beïnvloeden of veranderen?

STRANGER zoekt de ruimte tussen stereotypen, vooroordelen en eerste indrukken, die in een 
vierde seconde actief zijn, dus zonder dat we hier bewust controle over hebben, en hoe we hier 
mee bewust mee omgaan, bijvoorbeeld in een sociale context. 

Juist door te erkennen wat er in mijn hoofd gebeurt, probeer ik te zoeken naar waar mijn 
keuzevrijheid zit, naar de ruimte waar ik mijn leven zelf kan vormgeven.

The emancipated spectator

STRANGER bestaat uit het maken van keuzes binnen een spelstructuur. In het begin kun je 
kiezen speler te zijn, jurylid of supporter. Het spel bestaat uit het kiezen tussen gezichten. Ik 
probeer in het begin het publiek uit te nodigen mee te gaan in de structuur in het spel, maar het 
is onvermijdelijk om je niet tot het spel te verhouden. 

Met STRANGER heb ik een structuur gecreëerd om het mechanisme van de eerste indruk te 
onderzoeken, eigenlijk door een vraag in eindeloos veel variaties te herhalen. Het spel gaat iedere 



avond anders. Binnen het spel kijkt het publiek naar elkaar, naar zichzelf en naar het spel. Als het 
publiek niets doet, is er niets. Ik word als maker regelmatig verrast, in onbekende situaties geplaatst, 
de deelnemers gaan soms met de regels aan de haal, en al die keuzes zijn betekenisvol.

Onlangs raadde iemand mij de tekst aan The emancipated spectator te lezen, van Jacques Rancière uit 
2004. Hij schreef deze tekst over ‘spectatorship’ op basis van de gedachten die hij had geformuleerd 
in The ignorant schoolmaster. Dit is wat ik ervan begrijp:
Rancière schrijft simpel gezegd over twee opvattingen over leren. In de ene opvatting gaat de 
meester uit van een gat tussen de hem en zijn student. De meester weet dingen die de student niet 
weet en dat begint daarbij dat hij herkent wat de student niet weet.
In de tweede opvatting gaat de meester uit van de ‘equality of intelligences’, waarbij leren wordt 
beschreven als een natuurlijk proces dat altijd zo gaat als het leren van een moedertaal: door te 
observeren en het ene ding/concept/signaal met het andere te vergelijken. Iemand kan leren als hij 
observeert wat hij tegenkomt, vertelt wat hij heeft gezien en verifieert wat hij heeft gezegd. En deze 
intelligentie is altijd aan het werk, bij iedereen, van kind tot wetenschapper. Deze opvatting noemt 
Rancière de ‘emancipation of intelligences’. De consequentie van de opvatting is dat de meester zijn 
kennis losmaakt van zijn vakmanschap en niet zijn kennis doorgeeft, maar de student op pad stuurt, 
vraagt te vertellen wat hij is tegengekomen, wat hij denkt, het te checken etc.

Rancière vertaalt deze gedachte van emancipatie naar de gedachte van de emancipatie van de 
toeschouwer (en het gaat hier over de ‘klassieke’ toeschouwer, dus de toeschouwer die kijkt naar 
een voorstelling voor hem). De toeschouwer is door de geschiedenis heen vaak passief genoemd, 
in tegenstelling tot de acteur, die handelt. Rancière zegt dat iedere toeschouwer een acteur is, 
een acteur in het verhaal in zijn hoofd, het verhaal van zijn leven. Hij noemt kijken en denken 
en verwerken een actieve daad. De emancipatie van de toeschouwer zit dus eigenlijk in het laten 
vervagen van de tegenstelling tussen zij die handelen en zij die kijken.

Waar Rancière voorstelt dit te doen in een klassieke theatersetting (hij zegt zelfs expliciet dat om 
toeschouwers te activeren ze echt niet in de rol van acteur hoeven), wilde ik mensen de gelegenheid 
geven om hun kijken, denken, verwerken, keuzes maken en strategieën bedenken hardop te doen, 
zich verhoudend tot de sociale context waar ze in zaten. Zo is er een platform ontstaan in de vorm 
van een spel.

Uiteindelijk ben ik als maker zelf een actieve toeschouwer (wat dus volgens Rancière een pluralisme 
is) van mijn eigen werk geworden, en ik kijk met veel interesse naar hoe het werk zich ontvouwt.
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