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Realiteit en fictie lijken sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen 
nog een graadje minder helder van elkaar te onderscheiden. Valse 
berichten kregen eindeloos meer kliks dan de rechtzettingen achteraf, 
als die al kwamen. De man die we voor die verkiezingen haast alleen 
in The Simpsons of een platvloerse realityshow zagen, zit straks wel 
degelijk in het Oval Office. Peilingen, analyses, campagneteams en 
miljoenen mensen zaten er compleet naast. De systemen die we ter 
beschikking hebben om onze werkelijkheid te meten, slaan tilt.

Maar wat is die werkelijkheid dan? In een post-fact-samenleving lijkt 
iedereen wel de waarheid in pacht te hebben. Wie in de Breitbart 
News-bubbel leeft, ziet dag na dag een compleet andere wereld  
bevestigd dan pakweg degene die in de Etcetera-bubbel vertoeft.  
Wat voor sommigen subsidieslurpers zijn, zijn voor de anderen toe-
gewijde en vaak precaire werkers. De enen zien in ‘meer Europa’ 
een antwoord op eng nationalisme, anderen zien dat als een bedrei-
ging van hun nationale soevereiniteit. Voor de ene groep zijn de  
geborneerde xenofoben het probleem, terwijl dat voor de andere 
groep de politiek correcte elite is.

De verschillende gemeenschappen van gelijkgestemden claimen dat 
‘men’ hun waarheid over het hoofd ziet, of erger nog, verdrukt. Zelfs 
wetenschappelijk vastgestelde feiten komen op losse schroeven te 
staan, en worden onmiddellijk gepolitiseerd. Het ontkennen van de 
klimaatverandering is een symptoom van hoe wantrouwig mensen 
vandaag staan tegenover waarheden die niet corresponderen met 
hun vertrouwde wereldbeeld. Vaak weten de verschillende ‘wij’s’  
niet eens van elkaars bestaan af. Soms botsen ze keihard, zoals in  
de straten van grote Amerikaanse steden in de weken na 9 november. 

Wat kan de rol van theater zijn in zo’n versplinterde wereld? Hoe 
moet het zijn eeuwige spel met fictie en realiteit herdefiniëren binnen 
die omstandigheden? Van de theatermaker wordt vaak gezegd dat hij 
voor eigen kerk preekt, en dat het al bij al maar een klein kerkje is  
met een beperkt bereik. Theater houdt zich beter niet bezig met  
preken, dat gebeurt al genoeg. Beter zet het de deuren open naar 
andere, ongekende werelden, legt het zijn kritisch oor te luisteren  
bij ongehoorde stemmen, en bestudeert het aandachtig de verstilde 
50 shades of grey tussen het schreeuwerige zwart en wit.

Welkom in Etcetera, waarvan we hopen dat het geen bubbel is,  
maar een venster.

GET REAL
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Veldallochtonentheater
Omtrent Malcom X van KVS

Op 14 oktober ging Malcolm X in 
première, de eerste groots opgezette 
productie van de vernieuwde KVS 
onder leiding van Michael De Cock.  
De onstuimige muziektheatervoorstel-
ling, met een veelkleurige twintigkop-
pige cast, zoomt in op the life and times 
van de zwarte politieke activist en 

devote moslim Malcolm X (1925-1965). 
Het werk roept lastige vragen op over 
de hedendaagse strijd tegen racisme 
en discriminatie, die na de overwin-
ning van Donald Trump alleen maar 
urgenter is geworden. 

Door Sébastien Hendrickx
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Diversiteit is realiteit. Trappen we daarmee geen gigan-
tische open deur in? Klaarblijkelijk niet voor de vele 
bange blanke mannen en vrouwen die zich vandaag laten 
verleiden door een virulent anti-vreemdelingendiscours. 
Het xenofobe populisme is natuurlijk niet nieuw, maar al 
sinds de jaren 1990 aan een opmars bezig. In november 
herdacht Vlaanderen nog 25 jaar Zwarte Zondag. De voor-
malige artistiek leider van KVS, Jan Goossens, bracht de 
Brusselse stadsschouwburg tegen die evolutie in stelling. 
Theater moest de etnische, culturele en linguïstische 
diversiteit van de kleine wereldstad Brussel weerspie-
gelen, zowel op de planken, op de publiekstribune als  
in de repetitiestudio’s. 
 Zijn opvolger Michael De Cock gaat nog een stap 
verder: ook de vaste personeelsstructuur dient de test 
van de maatschappelijke representativiteit beter te door-
staan. Vandaag vind je de anderskleurige medemens  
niet alleen in de schoonmaakploeg of aan het onthaal 
van KVS terug, maar in verschillende geledingen van  
de kunstinstelling — tot het artistieke team toe. 

Goossens’ invulling van een ‘divers’ stadstheater 
was niet zomaar voor één gat te vangen. Toch lag de 
klemtoon, zeker in de tweede helft van zijn bestuurspe-
riode, op een lokaal gewortelde internationalisering. 
De onverwerkte Belgische koloniale geschiedenis en 
de bonte Brusselse demografie gaven aanleiding tot 
talrijke samenwerkingen met, en gastvoorstellingen en 
concerten van podiumkunstenaars uit Zwart-Afrika en  
de Arabische wereld, met een focus op ex-kolonie Congo 
en het geopolitieke kruitvat Palestina. 
 Coup Fatal (2014), dat andere staaltje onstuimig 
muziektheater van KVS, was daar een goed voorbeeld 
van. Na de opvoering van Malcolm X zagen velen in de 
foyer parallellen tussen beide producties. Ze suggereren 
echter een fundamenteel ander perspectief op diversiteit,  
dat andere verhalen, andere culturele kaders en een 
andere politieke werkzaamheid impliceert. 

Twee soorten vertellers

In het beroemde essay The Storyteller (1936) maakt de 
Duitse filosoof Walter Benjamin een onderscheid tussen 
twee soorten vertellers. De eerste is een reiziger, die bij 
zijn terugkomst verslag doet van wat hij allemaal heeft 
gezien, gehoord en meegemaakt. De tweede is een 
thuisblijver; hij kent de verhalen uit zijn buurt en bouwt 
voort op oude, lokale verteltradities. Benjamin ziet de 
sedentaire en rondtrekkende verteller als twee basis-
types, waartussen allerlei kruisverbanden bestaan.1 
Coup Fatal was het product van veelvuldige reizen 
richting Congo. Contratenor Serge Kakudji, componist 
Fabrizio Cassol en choreograaf Alain Platel mixten de 
Europese traditie van de barokopera met populaire 
culturele expressies uit Kakudji’s geboorteland. De uitge-
laten humor van hun getheatraliseerde concert contras-
teerde fel met Freddy Tsimba’s monumentale wandtapijt 
van kogelhulzen, een sombere verwijzing naar de vele 
oorlogen die de grondstofrijke natie verscheuren. 

Terwijl de groep ‘vertellers’ zowel Congolees als Belgisch 
kleurde, was hun gehoor voornamelijk Europees.  

Naast Brussel deed de succesproductie de voorbije twee 
jaar nog heel wat andere steden van het oude conti-
nent aan. Publieke mededelingen, zoals kunstwerken, 
houden — vaak onbewust — bepaalde verwachtingen  
in over wie hun publiek is, over welke voorkennis  
het beschikt, en welke opinies het er grosso modo op  
na houdt. 
 Een voorstelling als Coup Fatal spreekt in de eerste 
plaats een kosmopolitisch en wereldwijs publiek aan, 
dat zowel uit blanken als niet-blanken kan bestaan, 
gretig contact wil maken met de rijkdom van andere 
culturen, en interesse vertoont in conflicten in verre 
landen. (Hoezeer ook het Westen door moeilijk zichtbare, 
koloniale en neokoloniale draadjes verbonden is met de 
oorlogen in het Afrikaanse hartland, de betrokkenheid 
van de doorsneetoeschouwer van Coup Fatal was toch 
behoorlijk indirect.) 
 Door een warm gevoel van morele verbondenheid 
op te roepen tussen gelijkgestemde wereldburgers over 
de culturele, etnische en linguïstische grenzen heen, lijkt 
een dergelijke voorstelling een vuist te willen maken 
tegen de bekrompen grensdenkers van vandaag, die zelf 
zelden in de zaal zitten.

Niettegenstaande de makers van Malcolm X in het Afro-
Amerikaanse politieke en muzikale verleden duiken, zijn 
ze in essentie thuisblijvers. Malcolms levensverhaal, 
waarvan in de voorstelling enkele cruciale momenten 
de revue passeren, vormt vooral een kapstok om na 
te denken over de ongelijkheid waarmee allochtonen 
vandaag in een westerse stad als Brussel worden 
geconfronteerd, en welk soort politieke strijd nodig is 
om het tij te doen keren. De nadruk ligt in Malcolm X 
dus niet op wat allochtonen onderling onderscheidt 
— hun veelvuldige culturele achtergronden en de speci-
fieke problemen waar hun landen van herkomst mee 
kampen — maar op wat hen hier en nu in het land waar 
ze effectief wonen, soms al meerdere generaties lang, 
verenigt: de pijnlijke vaststelling om als burger niet  
voor vol te worden aanzien. 
 Dit soort verhalen, dat over de directe leefomgeving 
handelt van zowel de makers als het publiek, en diver-
siteit nog explicieter met ongelijkheid verknoopt, heeft 
vanzelfsprekend een geheel andere politieke impact. 
Iedereen, zowel Belgen met een migratieachtergrond  
als blanke belgo-belges, kan zich rechtstreeks bij  
deze kwestie betrokken voelen, en uitgedaagd worden 
om na te denken over zijn of haar eigen positie en 
verantwoordelijkheid. Het zijn soms behoorlijk onge-
makkelijke verhalen. 

“ De nadruk ligt niet op wat alloch-
tonen onderling onderscheidt, maar 
op wat hen hier en nu verenigt: de 
pijnlijke vaststelling om als burger 
niet voor vol te worden aanzien. ”
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De geuzennaam ‘allochtoon’

De scenografie van Malcolm X straalt glamour uit. De 
spelers bevinden zich bij aanvang allemaal op een grote 
boogvormige catwalk, die samen met een hoog achter-
gordijn van witte touwen de toneelvloer afbakent. In 
het midden vind je de muzikanten terug, en hun instru-
menten die opblinken in het zwoele, donkere licht van 
een nachtclub. De hele voorstelling lang zal, zowel bij  
de ene als bij de andere ploeg, het samenspel over-
heersen in plaats van de solo. 
 Wie maakt allemaal deel uit van deze groep, die zich 
zo ostentatief als groep manifesteert? Op de blanke leden 
van het Brussels Jazz Orchestra na, bestaat de cast uit 
anderskleurige acteurs, dansers, zangers en muzikanten. 
Ze vormen geen homogeen plaatje, integendeel. We 
zien mannen en vrouwen met licht- tot donkerbruine 
huidskleuren, met hoofddoeken en losse haren, verhul-
lende en nauw aansluitende, sexy kleren, met een deftig 
kostuum en een das, een stoere leren jekker, een jurk met 
Afrikaanse motieven, een zware, gouden hiphop-ketting, 
een militaire camouflagevest als fashion statement… 
 We zien uiteenlopende soorten gebaren, en horen 
zowel Nederlands als Frans, Arabisch, plat Antwerps, 
Brits en Amerikaans Engels. Die mengelmoes van talen 
is de dagelijkse realiteit van elke stedeling, maar van 
diegene met een migratieachtergrond in het bijzonder. 

Welke ‘wij’ representeert deze superdiverse bende? 
Belgen van pakweg Zweedse of Chinese origine maken 
er niet direct deel van uit. De groepsnoemer viel hier-
boven al vijf keer: ‘allochtonen’. Op de scène staan 
allochtonen. In 2012 kondigde De Morgen aan het woord 
definitief te schrappen uit haar krantenkolommen,  
omdat ze het een vaag en stigmatiserend begrip vond: 
“Hoewel het per definitie mensen zijn die ‘niet van 
hier’ zijn, gebruiken we het in de praktijk niet voor 
Nederlanders, Fransen of Duitsers. Het is een code-
woord, een containerbegrip, waar een niet-gelimiteerd 
aantal kwalificaties in passen. Moslim. Laagopgeleid. 
Kansarm. Arabier. Noord-Afrikaan. Niet-Europeaan.” 2 
 Ondanks deze kritiek zijn opiniemakers zoals 
Dyab Abou Jahjah en Fikry El Azzouzi de term blijven 
gebruiken, als een geuzennaam met een politiserend 

potentieel. Nu xenofobe vertogen in sneltempo de 
publieke mainstream binnendringen, en de bestaande 
structurele discriminatie op de huis- en arbeidsmarkt, 
binnen het schoolsysteem, op politiek, cultureel en reli-
gieus vlak nog verder dreigt te groeien, lijkt er dringend 
nood aan een collectieve identiteit waarmee de gevi-
seerde etnisch-culturele minderheden in het Westen  
zich emotioneel kunnen identificeren. 
 Dat is per definitie een inclusieve identiteit, die open-
staat voor mannen en vrouwen, verschillende religieuze 
overtuigingen en subjectiviteiten. Een identiteit die een 
eng identitair denken overstijgt. Want wanneer alloch-
tonen de krachten bundelen, leggen ze vanzelfsprekend 
meer gewicht in de politieke schaal. Een actueel voor-
beeld van zo’n poging om de ‘allochtone macht’ 3 (zoals 
Abou Jahjah het verwoordt) zichtbaar te maken, is de 
actie One Day Without Us, die Britse migranten en hun 
sympathisanten oproept om op 20 februari 2017 een dag 
te staken, als antwoord op de post-brexit-racismegolf. 
‘Allochtoon’ zou een woord kunnen worden zoals negro, 
dat Malcolm X als een boemerang terug in de richting 
van de blanke Amerikaan slingerde. Eenmaal de eman-
cipatiestrijd beslecht is, vervalt de noemer idealiter wel, 
om plaats te maken voor nieuwe namen. 

Naast het baldadige gevoel van empowerment dat 
met zo’n politieke vereniging kan samenhangen, toont 
Malcolm X ook de moeilijkheid van coalition building 
en de gevaarlijke keerzijde ervan. In een tragikomische 
scène waarin een groepje allochtone activisten zichzelf 
tracht te organiseren, ontaarden de meningsverschillen 
al snel in een racistische scheldpartij. Sabri Saad El 
Hamus gromt tegen Pitcho Womba Konga dat “we 
hier niet in Afrika zijn, hè”, waarop die laatste El Hamus 
uitmaakt voor “tête d’Arabe”. Het is zonneklaar dat 
onderlinge verschillen gemakkelijk tot splijtzwammen 
kunnen uitgroeien, die de verschillende facties het zicht 
ontnemen op hun gemeenschappelijke doelen. 
 Daarnaast wijst de voorstelling ook op de onvermij-
delijke reductie van de reële complexiteit en diversiteit 
van een groep, die met de creatie van politiserende 
collectieve noemers gepaard gaat. De brede waaier aan 
subjectiviteiten, die de kledij, de gebaren en spreek-
stijlen in Malcolm X suggereren, dient het steeds af 

(A)
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te leggen tegen die eengemaakte groepsidentiteit. 
Waarschijnlijk wil je af en toe dat men je gewoon als 
een ‘schrijver’ ziet bijvoorbeeld, in plaats van als een 
‘allochtone schrijver’. Essentieel is natuurlijk wie labelt, 
en waarom. Als een Amerikaanse white supremacist  
of een zwarte rapper het woord negro in de mond 
neemt, dan maakt dat een fundamenteel verschil.  
De ene keer kan het stigmatiserend werken, de andere 
keer emanciperend. (Kan ik als niet-allochtone theater-
criticus het woord allochtoon wel gebruiken?)

Een cultuur van verzet

Op welke culturele tradities bogen de sedentaire 
vertellers van Malcolm X? Als allochtoon verhoud je 
je doorgaans op een bijzonder complexe manier tot je 
eigen culturele identiteit, zo lijkt het. Sommige van de 
gewoonten, overtuigingen en uitdrukkingsvormen die 
gangbaar zijn in het land waar jij of je familie vandaan 
komt, vervluchtigen op den duur; andere blijven 
bewaard, hoe moeizaam dat ook gaat in een soms  
vijandige omgeving. 
 Waarschijnlijk ben je daarnaast een koele minnaar 
van de plaatselijke culturele normen, waarvan gevraagd 
wordt om je eraan aan te passen, maar die je afstoten 
omwille van hun superioriteitsaanspraak. Heel wat alloch-
tone jongeren die op het braakland vertoeven tussen 
‘hier’ en een zich steeds verder verwijderend ‘daar’, 
vinden vandaag hun gading in wat Dyab Abou Jahjah 
‘verzetssubculturen’ 4 noemt: hiphop, rap, breakdance, 
graffiti, slam poetry, en andere lokale manifestaties van 
het internationaal vertakte fenomeen van de urban arts. 

Veel sporen van die hedendaagse verzetssubculturen 
vinden we niet terug in Malcolm X, op een rap en een 
korte breakdance-sequens na. Een groot deel van de 
muzikale score refereert aan de zwarte Amerikaanse 
popmuziek van de late jaren 1960, begin jaren 1970,  
zo vertelt iemand achteraf in de foyer. Volgens hem 
tekenen zich daar al de kiemen af van de latere hiphop. 
Daarnaast put de voorstelling uit een repertoire van 
beroemde zwarte Amerikaanse uitdrukkingen en 
gebaren, zoals de gebalde vuist van de Black Power-
beweging, of de metafoor strange fruit, die naar de 
bengelende lijven van gelynchte zwarten verwijst. 
 De hele traditie van de Afro-Amerikaanse kunst 
en cultuur is tot op de dag van vandaag sterk gete-
kend — hoe kan het ook anders — door de periode van 
de slavernij, het persisterende racisme, en het verzet 
ertegen. In Decolonising the Mind uit 1986 schrijft de 
Keniaanse auteur Ngugi wa Thiong’o: “Struggle makes 
history. Struggle makes us. In struggle is our history, 
our language and our being.” 5 Hij heeft het over geko-
loniseerde Afrikaanse gemeenschappen, wier  culturen 
werden verdrukt door een invasieve westerse moderni-
teit, maar zijn woorden kunnen evengoed slaan op die 
Amerikanen die oorspronkelijk tot verschillende West-
Afrikaanse volken behoorden, en van wie de diverse 
wortels met structureel geweld werden uitgeroeid.  
Hun noodgedwongen gezamenlijke strijd genereerde  
— als enige lichtpunt in een verder bijzonder duister 
verhaal — een rijke gemeenschappelijke cultuur.

De veldallochtoon

De ingrijpendste esthetische strategieën binnen Malcolm 
X zijn het gebruik van theatrale ironie en heterochro-
niciteit. Vaak is het namelijk radicaal ambigu wie er 
precies spreekt — de spelers of de personages die ze 
vertolken — en vanuit welke ruimtelijke en temporele 
context dat gebeurt. Als toeschouwer vraag je je voort-
durend af: menen ze dit nu écht? Hebben deze woorden 
betrekking op West-Europa anno 2016, de Verenigde 
Staten in de sixties, of op allebei? Representeert Sabri 
Saad El Hamus, die op scène nooit een specifieke naam 
krijgt, nu Elijah Muhammad, de voorman van de mili-
tante religieus-politieke beweging Nation of Islam, waar 
Malcolm X lang lid van was? Of Fouad Belkacem, de 
voormalige leider van Sharia4Belgium? 
 Ook de sporadische videoprojecties op het achter-
gordijn dragen die ambiguïteit in zich. Door de omhoog 
kringelende toneelrook, die de lichtbundel van de video-
projectie zichtbaar maakt, waan je je soms in een oude 
Amerikaanse bioscoop, maar als je goed kijkt dan zie je 
dat de jazzy, zwart-witte grootstadsbeelden het Brussel 
van vandaag capteren. 

In de twee meest provocatieve scènes uit de voorstelling 
worden zowel fictie en realiteit als de twee verschillende 
tijdskaders in elkaar geschoven. De eerste valt ergens in 
het begin. Alle spelers staan naast elkaar op een rij op 
het voortoneel en steken van wal met een heuse publi-
kumsbeschimpfung, waarin de blanke Europeaan het er 
zo ferm van langs krijgt dat zijn oren ervan gaan gloeien. 
De verwijten van (neo)kolonialisme, racisme, cultuurre-
lativistische onverschilligheid enzovoort, zijn niet echt 
verrassend, maar komen desondanks hard aan. 
 Naar het einde van Malcolm X toe, droppen de makers 
nog een spreekwoordelijk bommetje door een van 
Malcolms meest controversiële uitspraken naar onze tijd 
te verplaatsen. Wanneer de activist in 1963 werd gevraagd 
om een reactie naar aanleiding van de moord op president  
Kennedy, dan zei hij zonder verpinken: “The chickens 
come home to roost.” Wat omgezet in het Nederlands 
staat voor: boontje komt om zijn loontje. In een van de 
slotscènes sommen de spelers de terreuraanslagen op die 
tussen 11 september 2001 en 22 maart 2016 plaatsvonden 
in de westerse wereld. Telkens volgt dezelfde commen-
taar: “The chickens come home to roost.” 
 Het valt niet te ontkennen dat westerse naties  
een belangrijke deelverantwoordelijkheid dragen  
voor deze schokkende gebeurtenissen, maar de slacht-
offers, die doorgaans gewone burgers zijn in plaats  
van wereldleiders, dragen die niet of nauwelijks.  

“ Als toeschouwer vraag je je 
voortdurend af: menen ze dit nu 
écht? Hebben hun woorden betrek-
king op West-Europa anno 2016,  
de Verenigde Staten in de sixties,  
of op allebei?  ”
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Zijn dit echt de overtuigingen van de spelers, geïnspi-
reerd door Malcolms radicale denken?, vraag je je in 
beide gevallen af. Of hebben we hier te maken met 
theatrale interventies, die een figuur als Malcolm X 
symbolisch transponeren naar het hier en nu? 
 
De allochtone performers representeren of zijn niet 
zomaar allochtonen, maar veldallochtonen. Het begrip 
komt uit Fikry El Azzouzi’s pas gepubliceerde kortverhaal 
rond Malcolm X, die de mosterd op zijn beurt bij de 
zwarte activist haalde. Naar analogie met zijn invulling 
van de house- en field negro, een onderscheid dat uit  
het Amerikaanse slaventijdperk stamt, staat de term 
huisallochtoon voor iemand die zich volledig schikt  
naar de autochtone, dominante normen en verwach-
tingen. Een veldallochtoon daarentegen weigert zich 
te assimileren, durft zich als burger publiekelijk uit te 
spreken en komt op voor zijn lotgenoten. 

Zij

Is dit de conclusie na het zien van Malcolm X, dat de 
veldallochtoon een modelfiguur kan zijn voor de eman-
cipatiestrijd van westerse allochtonen, en het veldalloch-
tonentheater een spannend model voor de vernieuwde 
KVS? Ja. Maar achteraf knagen er toch nog een paar 
lastige vragen. Het is mooi om te zien hoe inclusief de 
groepsidentiteit die uit de voorstelling spreekt, wel niet is. 
Ze laat een grote diversiteit toe, en reserveert een even 
belangrijke rol voor vrouwen als voor mannen. Maar 
welke rol is weggelegd voor autochtonen die sympathi-
seren met de strijd? De verbale agressie waarmee de 
veldallochtonen op het toneel de boze blanke buitenwacht 
aanvallen, toont dat ze in de leer zijn gegaan bij Malcolm 
X. Maar is hij wel zo’n goede leermeester? 

Eigenlijk komen we in de voorstelling weinig te weten 
over de concrete ideeën van de man rond wie alles 
draait. De nadruk ligt vooral op het voorbeeld van zijn 
zelfverzekerde, opstandige persoonlijkheid. Nadat hij in 
1964 brak met Nation of Islam en zijn oude mentor Elijah 
Muhammad, schijnt hij zich te hebben gedistantieerd 
van een aantal van zijn extreme standpunten. Maar wat 
die standpunten waren, en welke bocht zijn denken nam, 
daar hebben we dus het raden naar. 
 In het boekje met El Azzouzi’s kortverhaal werd ook 
een speech van Malcolm X opgenomen, die hij vier 
weken voor zijn dood in 1965 uitsprak. Erg gematigd 
klinkt die toch niet. Het is opmerkelijk dat de tekst niet 
kritisch wordt ingeleid, gezien de rabiaat racistische 
opmerkingen die erin staan. Zo beweert de activist dat 
de blanke “geen ziel” heeft, dat hij “bedrieglijk” en 
“moordlustig” is, en propageert hij de superioriteit van 
de zwarte Afrikaan. Zoals bekend beweren veel racisten 
zelf helemaal geen racisten te zijn, en zo ook Malcolm: 
“Ik voer geen racistische campagne, ik veroordeel niet 
alle blanke mensen.” 6

Naast een emanciperende ‘wij’, confronteert Malcolm X 
je met een stigmatiserende ‘zij’. Autochtonen, blanken, 
Europeanen, westerlingen, kolonisten, racisten: het is 
allemaal één pot nat. Na die publikumsbeschimpfung 

heb je als blanke Belg het gevoel plots in dezelfde schuif 
te zitten als Leopold II en Donald Trump. De bestaande 
maatschappelijke machtsrelaties op hun kop zetten en 
een botsing ensceneren tussen wij en zij, die strategie 
kenmerkte ook andere voorstellingen waar Fikry El 
Azzouzi tekstmateriaal voor aanleverde, zoals Rumble in 
da Jungle en Alleen. Ze kan binnen de afzondering van 
een theatervoorstelling een schokkende, leerrijke erva-
ring teweegbrengen, maar levert niet echt een construc-
tieve voorzet voor een daadwerkelijke emancipatiestrijd. 
(Misschien hoef je dat van een podiumkunstwerk ook 
niet te verwachten.)
 In Dyab Abou Jahjahs De stad is van ons (2014) vind 
ik wél een enthousiasmerend voorstel terug voor een 
gelaagde allochtone strijd, die niet-allochtonen uitnodigt 
om eraan deel te nemen, en een deel van het antwoord 
kan zijn op de vertrumping van de wereld:

“De rebellie van de jongeren moet geherwaardeerd 
worden en gesteund om opnieuw in de eigen etnische 
groep opgelegde taboes en heilige huisjes aan te 
pakken. Autochtone jongeren moeten opnieuw rebel-
leren tegen racisme en tegen egoïstisch nationalisme; 
tegen de cultuur van prestatie en de ultraliberale 
ethiek van de markt met haar gebrek aan menselijke 
inzichten en overvloed aan egoïsme. Allochtone 
jongeren moeten ook aangemoedigd worden om 
te rebelleren tegen oerconservatisme, tegen het 
opleggen van een plattelandse en middeleeuwse 
seksuele moraal aan hun zussen; tegen de absolute 
alleenheerschappij van religie als ultiem taboe en 
enige referentiekader.” 7

(A) Malcolm X van KVS  
 © Danny Willems 
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Europa: ist  
das Kunst oder  
kann das weg?

De Europese identiteitscrisis en de Biënnale van Wiesbaden

De Biënnale van Wiesbaden heeft 
zichzelf na 24 jaar opnieuw uitge-
vonden: van traditioneel theater-
festival tot geëngageerd gebeuren 
dat midden in de stad, het conti-
nent en de wereld staat. Vooral met 

het programma ‘Het asiel van de 
vermoeide Europeaan’ gaf de Biënnale 
ons vermoeide en ongeïnspireerde 
continent een schop onder de kont.

december 2016

(A)

Door Jeroen Coppens
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This Is Not Europe. Onder die titel vond van 25 augustus 
tot 4 september de Biënnale van Wiesbaden plaats, 
onder leiding van Eric Laufenberg, de nieuwe intendant 
van het Staatstheater in Wiesbaden, en de (opmerkelijk 
jonge) curatoren Maria Magdalena Ludewig en Martin 
Hammer. Hoewel het festival onder het brede Vlaamse 
en Nederlandse publiek een nobele onbekende is, is het 
ondertussen al aan zijn twaalfde editie toe. 
 Tot voor kort profileerde het zich niet anders dan de 
meeste internationale festivals. Met de slagzin Neue 
Stücke aus Europa beloofde het festival een tweejaarlijks 
overzicht van de interessantste theatervoorstellingen van 
het Europese vasteland. Hoewel die traditie zeker niet 
onsuccesvol was, wilden de curatoren de editie van 2016 
grondig anders aanpakken. Het festival zou niet langer 
bezocht worden door een kleinschalig en gespecialiseerd 
publiek, maar zou zich engageren in en voor de stad. Ook 
wilde het voor het eerst nieuwe voorstellingen produceren. 
 Daarbij positioneert deze editie zichzelf als pars  
pro toto: ze gaat opnieuw op zoek naar haar eigen  
identiteit en peilt meteen ook naar de identiteitscrisis 
waarin Europa zich bevindt. Daarbij worden de grote 
vragen niet geschuwd. Wie zijn wij als Europeanen?  
Wat verbindt ons nog? En vooral: hoe kunnen en willen 
we met elkaar verder? 
 Met de titel This Is Not Europe maken de curatoren 
een duidelijke knipoog naar het verleden van het festival 
en formuleren ze tegelijkertijd de toekomstvisie van een 
‘glokaal’, receptief en creatief theaterfestival, geworteld 
in Wiesbaden en verbonden met de wereld. De titel 
verwijst natuurlijk ook naar de crisissfeer die Europa 
al enige tijd beheerst. De samenhorigheid en solidari-
teit die ooit de grondslag vormden voor het utopische 
project van de Europese eenmaking (‘nooit meer oorlog’) 

liggen ondertussen al langere tijd op verschillende 
vlakken onder vuur. 
 De eurocrisis verscheurde de unie in enerzijds 
vermeende failed states, profiterende lidstaten die te lang 
boven hun stand hadden geleefd, en anderzijds loyale, 
fiscaal betrouwbare landen. De verdeelde reactie op de 
toestroom van vluchtelingen aan Europa’s buitengrenzen 
illustreert tot op vandaag nog het pijnlijke onvermogen 
om prangende sociale en morele vraagstukken slag-
krachtig en solidair het hoofd te bieden. De uitkomst van 
het recente brexit-referendum lijkt de rijzende twijfels 
over de gemeenschappelijke Europese toekomst enkel  
te bevestigen. Redenen genoeg dus om je af te vragen  
of dit nog het Europa is zoals het ooit bedoeld was.

Ruïne Europa

Voor het nevenprogramma met de suggestieve titel Het 
asiel van de vermoeide Europeaan (Das Asyl des müden 
Europäers) nodigden de curatoren verschillende kunst-
enaars uit om in Wiesbaden nieuw werk te creëren (of 
bestaand werk aan te passen) dat expliciet aansluit bij  
de Europese droom en de crisis waarin die zich bevindt.  

“ De Biënnale gaat op zoek  
naar haar eigen identiteit en peilt 
meteen ook naar de identiteitscrisis 
waarin Europa zich bevindt. ”

(B)
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Het resultaat is een amalgaam van installaties, perfor-
mances en sociale projecten die tijdens de volledige 
duur van het festival verspreid waren over het stads-
centrum. Elk van die projecten staat voor een kritisch 
instituut dat de tekortkomingen van het huidige Europa 
en de mogelijkheden van een toekomstig Europa door-
licht. Zo huisvest Het asiel onder meer een kerk, een 
museum, een bibliotheek, een hotel, een monument,  
en zelfs een parlement.
 Verschillende van die instituten nemen de teloor-
gang van Europa als uitgangspunt om de relevantie 
te bevragen van de normen en waarden die Europa 
verbonden. In zijn stedelijke installatie Sperr brengt 
Thomas Hirschhorn het thema van verval expliciet 
in verbinding met afval. Daarbij neemt hij de Duitse 
uitdrukking Ist das Kunst oder kann das weg? wel erg 
letterlijk. Gedurende zijn verblijf verzamelde hij grof 
huisvuil — in de Duitse volksmond ook wel Sperrmüll 
genoemd — dat de Wiesbadenaars op straat zetten. 
Met die afgedankte meubels, toestellen en teddy-
beren maakte hij een monument ter nagedachtenis 
van de Duitse toneelschrijver en acteur Martin Sperr, 
bekend om zijn sociaalkritische stukken in het Beierse 
accent. De installatie is voorzien van de grote letters 
‘WIRKLICHKEIT’. De E en de I worden belichaamd  
door figuranten uit Wiesbaden, die het monument  
de klok rond vermenselijken. 
 Tien dagen lang staat de installatie op de drukke 
Faulbrunnenplatz, op de grens tussen het afgelikte  
stadscentrum met zijn boulevards vol dure boetieks  
en de nieuwere (migranten)wijken. Als een verzameling 
grofvuil in de openbare ruimte verstoort het werk de 
alledaagsheid van de stedelijke omgeving. Als deel  
van Het asiel van de vermoeide Europeaan roept het 
prangende actuele vragen op over het oude Europa. 
Europa: ist das Kunst oder kann das weg?

Andere kunstenaars vertonen een gelijkaardige kriti-
sche houding maar ensceneren die uitdrukkelijk in de 
context van herinnering en zelfs rouw. Zo houdt de 
Nederlander Dries Verhoeven elke avond een begrafenis 
om afscheid te nemen van invloedrijke Europese ideeën 
die verouderd blijken. Op de lijst der betreurde doden 
staan onder meer de welvaartsstaat, Moeder Natuur, de 
multiculturele samenleving en de privacy. Om afscheid 
te nemen van die fundamenten van Europa gebruikt 
hij het aloude ritueel van de katholieke begrafenis. Dat 
doet hij zo letterlijk mogelijk: de begrafenis vindt plaats 
in een kerk en wordt voorgegaan door een priester. Er 
is een lijkwagen en een doodskist, en natuurlijk ook 
een geïndividualiseerde liturgie die de dode bezingt 
en betreurt, inclusief wierook, bloemen, kransen en 
doodsprentjes. Na de begrafenis volgen de lijkstoet en 
de bijzetting van de kist op het geïmproviseerde kerkhof 
achter het staatstheater. Bovendien wordt elke avond 
een groep van directe betrokkenen uitgenodigd, vaak 
uit Wiesbaden en omgeving. Wanneer op de vijfde dag 
de privacy wordt begraven, neemt Gina-Lisa Lohfink 
de elegie voor haar rekening, een Duitse realityster 
wier intieme leven regelmatig op de straatstenen wordt 
gegooid. Die dag is de pers opvallend aanwezig en foto-
grafeert Lohfink honderduit. De privacy is dood. Quod 
erat demonstrandum.

 Met zijn misvieringen toont Dries Verhoeven de kracht 
van de parodie. Het publiek wordt daarbij een onge-
makkelijke medespeler in een gekend ritueel met een 
ongekend doel. Terwijl een begrafenis normaal gezien 
het verleden herinnert en een afscheidsproces initieert, 
overstijgen Verhoevens re-enactments die retrospectieve 
logica. Meer bepaald doen ze twijfels rijzen over onze 
bereidheid om afscheid te nemen van onze welvaartsstaat 
of van de multiculturele samenleving.

Poëtisch verzet

De Portugese theatermaker Tiago Rodrigues legt de 
nadruk dan weer op herinnering, archivering en overleve-
ring. Voor Het asiel van de vermoeide Europeaan ontwik-
kelde hij een levende bibliotheek die elke dag toegankelijk 
is. In plaats van materiële boeken vinden we er acteurs 
die elk een boek vanbuiten leerden. De bezoeker kan naar 
wens boeken ‘lezen’ door in gesprek te gaan met acteurs, 
en wordt aangemoedigd om ook zelf woord na woord 
boekfragmenten te memoriseren. In zijn avondvoorstel-
ling By Heart (2015) zet Rodrigues die dynamiek verder. 
Hij haalt tien willekeurige mensen uit het publiek op het 
podium om samen het dertigste sonnet van Shakespeare 
vanbuiten te leren. Voor zijn project neemt hij George 
Steiner als uitgangspunt. Die schreef dat wanneer tien 
mensen een gedicht memoriseren, geen enkele geheime 
dienst of overheid dat gedicht nog kan censureren of 
controleren. De levende bibliotheek wordt zo een poëti-
sche daad van verzet tegen de bewakingsstaat. Het feit 
dat Wiesbaden ook de thuishaven is van een belangrijk 
knooppunt van de Amerikaanse NSA, zet Rodrigues’ 
levende archief extra kracht bij. Maar achter die idee van 
weerstand verbergt zich impliciet ook een apocalyptische 
dimensie, alsof Rodrigues ons wil voorbereiden op een 
groot conflict dat onze identiteit en ons westerse reper-
toire bedreigt. Ter vergelijking: ook de gevangenen in de 
concentratiekampen memoriseerden en overleverden 
belangrijke teksten van de Joodse canon. 
 De catastrofe-idee beheerst ook Thomas Bellincks 
Domo de Eŭropa Historio en Ekzilo, het museum over de 
Europese geschiedenis in ballingschap dat al in 2013 in 
de KVS getoond werd, en dat feit en fictie naadloos met 
elkaar verweeft. Met een Back to the Future-logica voert 
het museum je vanuit een post-Europees tijdperk terug 
in de tijd, naar de dag van vandaag. De haast danteske 
dramaturgie voert de toeschouwer eerst door de kelders 
van het oude gerechtsgebouw van Wiesbaden en vervol-
gens etage per etage tot in de nok van het gebouw. 
Daarbij is de tentoonstelling opvallend educatief: ze 
leert de toeschouwer veel over de geschiedenis van de 
Europese eenmaking, over de structuur en organisatie 
van de Europese politiek en over de uiteenlopende 
conflicten in de recente geschiedenis van Europa. 
 Tegelijkertijd werkt de tentoonstelling als een 
bevreemdende sciencefiction. Verwijzingen naar zware 
bombardementen op Boedapest in 2018, een tweede 
interbellum en de daaropvolgende pogroms schilderen 
een gitzwart beeld van het verval van de Europese Unie. 
In het fictieve museum van de toekomst is het nog gedocu - 
menteerd als geschiedenis; voor ons is het een unheim-
liche voorspelling van de richting die Europa kan uitgaan.  
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Het museum bleek in het verleden al griezelig accuraat 
in sommige van zijn voorspellingen. Zo kon Bellincks 
voorspelling van de brexit in 2013 toen nog makkelijk 
als doemdenkerij worden afgedaan, maar dat ligt in 
Wiesbaden, twee maanden na het brexit-referendum,  
wel even anders. 
 De tentoonstelling is niet alleen actueel door de veran-
deringen die Europa sinds 2013 heeft doorgemaakt, maar 
ook doordat Bellinck de tentoonstelling steeds verder 
uitbreidde en aanpaste. Zo vergrootte hij voor Wiesbaden 
de expositiezaal over Frontex, het agentschap dat de 
buitengrenzen van Europa bewaakt. Hij vroeg de werk-
plaats van het — naar Belgische normen rijkelijk gesub-
sidieerde — staatstheater in Wiesbaden om een diorama 
van het hoofdkwartier van het agentschap te maken, 
inclusief een enorm olieverfschilderij als achterdoek.  
De toeschouwer krijgt op het doek het zenuwcentrum van 
het agentschap te zien als een statische kijkkast, een stil-
leven dat hopeloos naar beweging en actie snakt. 
 Domo de Eŭropa Historio en Ekzilo legt pijnlijk de 
tekortkomingen van het huidige Europa en zijn inwoners 
bloot. De oude Europeaan is moe en melancholisch over 
wat in het fatalistische scenario van Bellinck verloren 
dreigt te gaan. In die zin werken de doemscenario’s over 
de nabije toekomst van de Unie als een stevige waar-
schuwing. Tegelijkertijd slaagt de ‘retrospectieve’  
er ook in om die melancholie op een productieve 
wijze in te zetten, doordat ze impliciet een pleidooi 
voert voor meer engagement tegenover het construct 
Europa, zowel op individueel als op collectief niveau. 
Die constructieve inzet van melancholie is ook terug te 
vinden in Dries Verhoevens misvieringen, die niet enkel 
treuren om het verval van de ruïne Europa, maar ook 
een reflectie afdwingen over hoe een nieuw Europa  
(en een nieuwe Europeaan) er kan uitzien. 

Wiesbaden Spießbaden?

Dat pleidooi voor een vernieuwd engagement vind 
je ook terug in de manier waarop het festival zich 
tegenover zijn omgeving (her)positioneert. Wiesbaden 
is de hoofdstad van de deelstaat Hessen en huisvest 
het regionale parlement, de deelstaatregering en haar 
ministeries. Het is dus een politiek centrum, onlosma-
kelijk verbonden met machtsstructuren, administratie 
en bureaucratie. Daarnaast is het ook een rijke stad, 
historisch gekend om de helende werking van haar 
warmwaterbronnen en zijn luxueuze kuuroorden. Maar 
Wiesbaden is ook een kleine stad, met sterke contrasten 
tussen dure villawijken en armere stadsdelen.
 De curatoren kozen er bewust voor om de verschil-
lende onderdelen van Het asiel van de vermoeide 
Europeaan te verspreiden over de hele stad, zodat een 
bezoek eraan meteen ook een erg divers beeld van 
Wiesbaden oplevert. Bovendien bezint het festival zich 
actief over de roots van zijn eigen stad. Het opvallende 
gouden programmaboekje en de bijbehorende gouden 
merchandise zijn een duidelijke referentie aan de 
glorievolle en rijke kuurstad die Wiesbaden ooit was. 
Tegelijkertijd vormt dat goud ook een subtiele knipoog 
naar de bijnaam van de stad: Spießbaden, afkomstig  
van het smalende woord spießig, wat zoveel betekent 

als ‘kleinburgerlijk’ en zelfs ‘bekrompen’. 
 De curatoren willen dat stereotiepe beeld van de 
kleingeestige stad ook ontkrachten. Zo transformeren ze 
een deel van het pompeuze, barokke staatstheater tot 
een laagdrempelige bed and breakfast. De festivalgan-
gers kunnen er een bed in een slaapzaal boeken of voor 
een kleine meerprijs de intimiteit van een eigen kamer 
opzoeken. Het asiel van de vermoeide Europeaan is dus 
ook letterlijk een toevluchtsoord: het theater als asiel om 
te overnachten. De naam Grand Hotel alludeert wel op 
de luxueuze kuuroordtraditie van de stad, maar in het 
hotel zelf is er niets echt grand, met uitzondering van het 
barokke interieur. De meubels zien er stuk voor stuk spart-
aans uit: houten latten tot een bed getimmerd en voorzien 
van een matras. Maar spartaans betekent niet oncom-
fortabel. De meubels werden gebouwd naar de visie en 
filosofie van Enzo Mari, een Italiaanse kunstenaar die een 
handleiding schreef om zelf eenvoudige basismeubels  
te bouwen. Do it yourself als utopische levenswijze.
 Het beeld van de rudimentaire meubels in het 
barokke theaterinterieur barst van de paradoxen.  
Het is een metabeeld dat oud en nieuw verenigt en  
dat het esthetische tegenover het functionele plaatst.  

“ Het asiel van de vermoeide 
Europeaan is ook letterlijk een 
toevluchtsoord: het theater als  
asiel om te overnachten. ”

(C)

(D)
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Die frictie tussen oud en nieuw is paradigmatisch voor de 
Biënnale, die zich als festival opnieuw uitvindt, maar ook 
voor het Europa van vandaag, dat voor dezelfde uitda-
ging staat. In schril contrast met het Grand Hotel staat de 
Campus, een kamp met gammele tentjes, opgeslagen op 
het plein voor het staatstheater. Opnieuw een krachtig 
metabeeld, maar met een Belgische bril bekeken ook 
erg controversieel. Op de Campus verblijven studenten 
van Europese kunstopleidingen die het festival van nabij 
volgen. De sanitaire voorzieningen zijn net zo basic als 
het tentenkamp zelf: douches en toiletten in containers 
naast het staatstheater. De Campus roept meteen asso-
ciaties op met het geïmproviseerde tentenkamp dat in 
de zomer van 2015 in het Brusselse Maximiliaanpark 
ontstond, midden in de politieke hoofdstad van Europa. 
Dat werd het toonbeeld van bottom-upsolidariteit van 
burgers en middenveldorganisaties, die hun verantwoor-
delijkheid namen om nieuwkomers te verwelkomen. 
Tegelijkertijd blijft dat kamp ook een smadelijk symbool 
voor de traagheid die in de Belgische politiek heerste  
om nieuwkomers kwaliteitsvol onderdak te bieden. 

Toegegeven, in het Duitsland van Angela Merkels Wir 
schaffen das heeft zo’n tentenkamp een andere lading. 
Het land besteedde al sinds het begin van de migra-
tiestromen voldoende middelen om de vluchtelingen in 
Duitsland degelijk te huisvesten en kent daardoor het 
beeld van een vluchtelingenkamp in de eigen hoofdstad 
niet. Desalniettemin blijft het de vraag of de keuze voor 
de letterlijke integratie van het vluchtelingenkamp een 
meerwaarde heeft binnen Het asiel van de vermoeide 
Europeaan, dan wel of het hier gaat om een te zwaarbe-
laden beeld waarmee te lichtzinnig omgesprongen wordt.
 Interessanter is hoe het festival zich met zijn festival-
centrum midden in de stad positioneert. Het stadspark 
Warmer Damm, dat direct achter het staatstheater ligt, 
vormt namelijk het kloppende hart van het festival. 
Direct naast het festivalcentrum vinden we de Agora, 
het rudimentair gebouwde parlement van de vermoeide 
Europeaan, naar het voorbeeld van de oude Grieken 
onder blote hemel. Tijdens de festivalweek vinden er 
vele discussies plaats, waarbij eenieder zijn stem mag 
laten horen. In het oog springt de sessie rond stadsont-
wikkeling in Wiesbaden, die de Wiesbadenaars uitnodigt 
om mee na te denken en ideeën te pitchen over de 
ontwikkeling van hun stad. 
 In de ‘glokale’ logica van het festival houdt het  
parlement zich ook bezig met internationale thema’s.  
Zo wordt er een bijeenkomst aan de nieuwe grondwet 
van IJsland gewijd en vindt er een conferentie over 
democratie in het laatkapitalisme plaats, waarbij burger-
participatie het overkoepelende thema vormt.

Dramaturgische spagaat

Met de editie van 2016 zet de Biënnale van Wiesbaden 
een interessant veranderingsproces in, waarbij vorm en 
inhoud naadloos bij elkaar aansluiten. Het asiel van de 
vermoeide Europeaan toont dat de toekomst van het 
festival geëngageerd, participatief en zelfkritisch zal zijn, 
zowel op lokaal als bovenlokaal vlak. En dat zijn nu net 
ook de waarden die het door crisis geplaagde Europa  

van vandaag dringend nodig heeft. Met de interventies 
in de openbare ruimte slagen de curatoren er boven-
dien in om de stad actief te betrekken bij het festival en 
ontkrachten ze zo in zekere mate het stoffige imago van 
Wiesbaden als bastion van bourgeoisie en bekrompen-
heid. De dramaturgische spagaat die het festival maakt, 
met een eerder traditioneel hoofdprogramma (met voor-
stellingen van onder meer Romeo Castellucci, Jérôme 
Bel, Rabih Mroué en Gob Squad) enerzijds en het 
krachtig gecureerde Asiel van de vermoeide Europeaan 
anderzijds illustreert hoe elke verandering wrijving 
tussen oude tradities en nieuwe engagementen creëert. 
Maar het toont ook hoe op een productieve manier  
met het verleden omgegaan kan worden, zonder stil  
te blijven staan. 
 Het asiel van de vermoeide Europeaan is daarbij een 
pars pro toto voor het Europa van vandaag en hoe het zou 
kunnen zijn. Het kleinschalige experiment registreert, door 
de huidige Europese impasse te overdenken, en motiveert 
in zijn bescheiden poging om bij te dragen aan het Europa 
van morgen. Daarbij is het verfrissend dat de curatoren 
niet blijven steken in het fatalisme en de melancholie 
die wel vaker over de toekomst van Europa heersen. Ze 
proberen dat waartoe Europa op dit moment nog niet in 
staat is: gestalte geven aan nieuwe dromen en utopieën.
 Daarnaast sluit de Biënnale van Wiesbaden zich aan 
bij een tendens die ook bij andere, meestal kleinere 
internationale theaterfestivals te vinden is: de idee om 
het lokale en het internationale productief met elkaar 
te verbinden, om de actualiteit en geschiedenis kritisch 
te overdenken en om actief nieuwe creaties te onder-
steunen. Zo is de Biënnale ook een pars pro toto in het 
veranderende landschap van de internationale theaterfes-
tivals, en kan ze gelden als inspirerend voorbeeld van hoe 
een gevestigd festival zichzelf opnieuw durft uit te vinden.

“ Thomas Bellincks Domo  
de Eŭropa Historio en Ekzilo is  
opvallend educatief, en werkt 
tegelijkertijd als een bevreemdende 
sciencefiction.  ”

Jeroen Coppens is doctor-assistent aan de vakgroep 
Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen van  
de Universiteit Gent. Hij doceert er Dramaturgie  
en doet onderzoek naar visualiteit in theater.  
Daarnaast is hij ook actief als dramaturg.

(A) Thomas Hirschhorn, Sperr  
 © Jeva Griskjane 
(B) Grand Hotel © Alla Poppersoni 
(C) Asyl des müden Europäers
 © Khrystyna Khomenko 
(D) Thomas Bellinck, Domo de Eŭropa 
 Historio en Ekzilo © Jeva Griskjane 
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Naar het  
Nieuwe Realisme

De terugkeer van het conflict tussen de held en de wereld

De laatste tijd is er een toenemende 
interesse voor het realisme — een 
interesse die tot voor kort nog werd 
afgedaan als ‘historisch passé’. 

Maar het begrip realisme is niet zo 
eenduidig als het misschien lijkt. 

december 2016

Door Boris Groys
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Het realisme wordt vaak omschreven als de productie 
van mimetische voorstellingen van ‘de realiteit’. Hoewel 
we het misschien eens kunnen zijn met die definitie, 
blijft het relevant om onszelf af te vragen hoe wij voor 
het eerst in contact komen met ‘de realiteit’. Op welke 
manier ontdekken wij de realiteit en vormen we ons er 
een beeld van? Het is natuurlijk perfect mogelijk om de 
realiteit af te doen als alles wat we waarnemen met onze 
onbevangen en onbevooroordeelde blik (onbezoedeld 
door technologie). Traditionele iconen vinden we niet 
realistisch, omdat ze de ‘andere’ wereld afbeelden — een 
wereld die normaal niet zichtbaar is. Kunst die ons met 
de ‘essentie’ van de wereld of met de ‘subjectieve visie’ 
van de kunstenaar wil confronteren, vinden we evenmin 
realistisch. En ook beelden die met een microscoop of 
een telescoop genomen zijn, vallen voor ons niet onder 
de noemer realisme. Binnen het realisme is er dus 
duidelijk geen plaats voor religieuze beschouwingen  
en filosofische speculaties, noch voor beelden die 
gemaakt zijn met behulp van technologie. Alles moet 
wijken voor de gewone, alledaagse en profane kijk op 
de wereld. Maar die blik kun je bezwaarlijk boeiend 
noemen. De populariteit van dat wereldbeeld valt dan 
ook niet te verklaren door de zogezegde (maar héél  
goed verborgen) schoonheid ervan. 
 Het is zo dat we de realiteit initieel niet zien als een 
som van feiten. We leren de werkelijkheid eerder kennen 
als een geheel van behoeften en beperkingen, die ons 
verhinderen te doen wat we graag zouden doen en te 
leven zoals we graag zouden leven. De realiteit vormt 
een scheidingslijn die ons toekomstbeeld onverbidde-
lijk in tweeën splijt: de ene kant ligt binnen ons bereik, 
de andere kant is ‘pure fantasie’ die we nooit zullen 
waarmaken. Op dat moment beschouwen we de reali-
teit als Realpolitik, een som van alles wat mogelijk is. 
Daartegenover staan de ‘onrealistische’ voorwaarden 
die ons beperken en beknotten. Dat is wat er schuilgaat 
achter de realistische literatuur en kunst van de 19de 
eeuw, met hun ‘sobere’ en toch uitgesponnen beschrij-
vingen van alle mogelijke teleurstellingen, frustraties  
en mislukkingen die de romantische, sociaal en emotio-
neel ‘idealistische’ held fnuiken in zijn pogingen om zijn 
idealen te verwezenlijken in de ‘realiteit’. 

Van Flauberts L’Éducation sentimentale tot Dostojevski’s 
De idioot: in de Europese literatuur van die tijd zien we 
elke poging om ‘kunst en leven’ te laten samensmelten 
meedogenloos mislukken. Deze helden slagen er niet 
in om iets te bereiken, waardoor hun ‘niet-realistische’ 
verlangens synoniem worden met pure fantasie. De 
best mogelijke uitkomst van die realistische traditie  
zit vervat in de slogan van de beweging van 1968: 
‘Wees realistisch, vraag het onmogelijke’. Samengevat 
was het onderwerp van de realistische literatuur en 
kunst niet de realiteit zelf — dat was immers het  
terrein van de exacte wetenschappen — maar wel  
de menselijke geest, die de gevolgen van een reality 
check of zelfs een reality shock te verwerken kreeg. 
Het 19de-eeuwse realisme was dus in wezen een soort 
psychologisme: het beschouwde de realiteit niet als iets 
wat je aan een objectief wetenschappelijk onderzoek 
kon onderwerpen, maar als een onderdrukker die  
de held in gevaar bracht of zelfs te gronde richtte.

 Moderne, hedendaagse kunst is daarentegen het 
resultaat van een lange geschiedenis van de-psy-
chologisering, die critici zoals Ortega y Gasset zelfs 
bestempelen als een geschiedenis van ontmenselijking. 
Avant-garde- en post-avant-gardekunstenaars wilden 
geen realistische, maar échte kunst maken — kunst die 
net zo echt was als alle andere processen die zich in 
de werkelijkheid voltrekken. Het kunstwerk werd dan 
ook een ding tussen de dingen, zoals bomen of auto’s. 
Dat betekent evenwel niet dat de avant-gardebewe-
ging de wereld niet wilde veranderen — integendeel: 
ze was net heel radicaal in dat streven. Maar om haar 
doel te bereiken, deed ze geen beroep op de psyche 
van de lezer, luisteraar of kijker. Ze zag kunst eerder 
als een specifiek soort technologie en wilde de wereld 
veranderen met behulp van technische middelen. De 
avant-garde probeerde het publiek niet gewoon naar 
haar werk te laten kijken, maar het erin te doen wonen. 
De idee daarachter was dat toeschouwers, door zich aan 
te passen aan hun nieuwe omgeving, een heel andere 
houding zouden aannemen en hun instelling zouden 
veranderen. In marxistische termen betekent dit dat je 
kunst kunt zien als een onderdeel van de superstructuur 
óf als een deel van de materiële grondslag. Nog anders 
gezegd: kunst kun je opvatten als ideologie óf als tech-
nologie. De meest radicale avant-gardebewegingen 
kozen het tweede pad om de wereld te veranderen. 
De avant-gardisten van de jaren 1920 gingen daar het 
verst in, denk maar aan het Russische constructivisme, 
Bauhaus of De Stijl. 
 Maar de avant-garde slaagde nooit volledig in haar 
opzet om ‘echte’ kunst te creëren, omdat de realiteit 
van de kunst — haar materiële kant, die de avant-garde 
probeerde te thematiseren — voortdurend opnieuw 
geësthetiseerd werd. Zo’n thematisering is intussen 
immers een van de standaardvoorwaarden van kunst 
geworden. Hetzelfde geldt voor de institutionele kritiek, 
die er op haar beurt naar streefde om de profane en 
feitelijke kant van kunstinstellingen te thematiseren.  
De institutionele kritiek bleef bovendien tot de kunst-
instellingen behoren.

Kunst online

Dankzij het internet is die situatie de laatste jaren 
grondig veranderd: niet de traditionele kunstinstel-
lingen, maar het web is nu dé plaats waar kunst wordt 
gemaakt en verspreid. En het internet thematiseert juist 
de profane, feitelijke en ‘echte’ dimensie van kunst. 

“ Van Flaubert tot Dostojevski: 
in de Europese literatuur van die 
tijd zien we elke poging om ‘kunst 
en leven’ te laten samensmelten 
meedogenloos mislukken. ”
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Hedendaagse schrijvers gebruiken het internet voor  
hun werk en publiceren vaak ook online. Hun werken zijn 
gewoon op het net te vinden, naast andere informatie 
zoals hun biografie, bibliografie, politieke activiteiten, 
recensies, intieme details enzovoort. Auteurs gebruiken 
het internet niet alleen om kunst te maken, maar ook 
om tickets te bestellen, een tafeltje in een restaurant 
te boeken, zaken te doen et cetera. Al die activiteiten 
vinden plaats binnen diezelfde geïntegreerde ruimte die 
we het internet noemen. En allemaal zijn ze potentieel 
toegankelijk voor andere internetgebruikers. In deze 
context wordt het kunstwerk ‘echt’ en profaan, omdat het 
versmelt met andere informatie over de auteur als mens 
van vlees en bloed. Op het web wordt kunst voorgesteld 
als een specifieke, praktische activiteit: het internet  
documenteert een echt werkproces dat plaatsvindt in  
de echte, offlinewereld. Kunst krijgt online ook het meest 
uiteenlopende gezelschap: van militaire operaties over 
de toeristische industrie tot de kapitaalstromen. Als 
Google ons één ding leert, is het dat er op het internet 
geen muren bestaan.
 Het woord ‘documenteren’ is niet toevallig gekozen. 
De laatste decennia is kunstdocumentatie steeds 
vaker deel gaan uitmaken van tentoonstellingen en 
musea — ze kreeg er een plaats naast de traditionele 
kunstwerken. Maar kunstdocumentatie is zelf geen 
kunst: ze verwijst slechts naar een installatie, een 
project, een evenement of een tentoonstelling waarvan 
we veronderstellen dat die echt heeft plaatsgevonden. 
Kunstdocumentatie komt dan ook perfect tot haar recht 

op het internet, dat evenzeer naar kunst verwijst als de 
‘echte’, externe referent in de (offline)werkelijkheid. Je 
zou kunnen stellen dat avant-garde- en post-avant-garde-
kunst eindelijk haar doel bereikt heeft: deel worden 
van de ‘werkelijkheid’. Maar dat is niet de werkelijkheid 
waarin we leven en waarmee we dagelijks worden 
geconfronteerd; het is er een waarover we worden  
geïnformeerd. Daarom worden we vandaag de dag  
de facto geconfronteerd met informatie over kunst,  
en niet met kunst zelf. De manier waarop we de kunst-
wereld volgen, heeft veel weg van hoe we ‘mee’ blijven 
met ons sociale leven, via sociale media zoals Facebook, 
YouTube en Instagram. 
 Het is dat positivistische en feitelijke karakter van de 
hedendaagse kunst dat ons doet terugverlangen naar 
het realisme. Zodra kunst ‘echt’ werd — met andere 
woorden: een wezenlijk onderdeel van de realiteit — 

“ Hedendaagse kunst is het resul-
taat van een lange geschiedenis van 
de-psychologisering, die sommige 
critici zelfs bestempelen als een 
geschiedenis van ontmenselijking. ”
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straalde onze onvrede met de realiteit ook af op de 
kunst en al haar instellingen: de kunsthandel, de manier 
waarop tentoonstellingen worden ingericht enzovoort. 
En die onvrede, dat conflict met de realiteit, vraagt om 
een nieuwe definitie in het Nieuwe Realisme. Waarom 
zo’n omschrijving alleen maar artistiek kan zijn? Het 
antwoord op die vraag ligt voor de hand: zolang de 
onvrede met de realiteit zich niet manifesteert in een 
gewelddadig protest of een revolutionaire daad, blijft ze 
onder de oppervlakte — en blijft het vermoeden overeind 
dat ze misschien louter fictief is. Als ik een hekel heb aan 
mijn job, maar hem toch blijf uitoefenen, dan kan ik mijn 
onvrede met de realiteit van mijn bestaan niet objectief 
aantonen. Mijn ontevredenheid blijft ‘fictief’. En op die 
manier kan ze beschreven worden in de kunst en de 
literatuur (traditioneel beschouwd als de plek bij uitstek 
voor fictie), maar kan ze niet onderworpen worden aan 
een diepgaand wetenschappelijk onderzoek.

Psyche van de dader

Vroeger was het gebruikelijk om de oorsprong van een 
kunstwerk in de psyche van de auteur te gaan zoeken. 
Dat waren de hoogdagen van het psychologisch realisme 
in de literatuur, de kunsten en de menswetenschappen. 
Het verzet tegen het 19de-eeuwse psychologisme dat het 
lot van de kunst in de 20ste eeuw bepaalde, werd veroor-
zaakt door een vrij vanzelfsprekende methodologische 
observatie. Namelijk: je kunt de oorsprong van een 
kunstwerk niet herleiden tot de psyche van de auteur, 
omdat je simpelweg geen toegang hebt tot die psyche. 
Als buitenstaander kun je niet doordringen tot de subjec-
tiviteit van de auteur — en andersom krijgen auteurs zelf 
ook geen inzicht in hun eigen innerlijke leven (bijvoor-
beeld door introspectie). Daaruit volgde de conclusie dat 
de ‘psyche’ iets fictiefs is en daarom ongeschikt is als 
een verklaring binnen de cultuurgeschiedenis. 
 De kunsten gingen dezelfde weg op en verwierpen 
het psychologisme. De menselijke vorm viel uiteen in 
een spel van kleuren, lijnen en woorden. De realiteit  
van een beeld of een tekst kwam los te staan van eender 
welk soort psychologie — hetzij de psychologie van de 
auteur, hetzij die van de helden die werden beschreven 
of afgebeeld. Dat proces van de-psychologisering  
houdt natuurlijk steek. Het is effectief onmogelijk om  
de psyche wetenschappelijk te onderzoeken of om er 
überhaupt toegang toe te krijgen. Dat betekent echter 
niet dat we de veronderstelling dat er een psyche 
is — dat wil zeggen: een interne, niet uiterlijk waarneem-
bare onvrede met de realiteit — niet kunnen verwerpen 
als ‘pure fictie’.
 Om dat ten volle te begrijpen, moeten we teruggaan 
naar het moment dat Hegel in zijn Fenomenologie van de 
geest (1807) beschrijft als het ontstaan van enerzijds het 
zelfbewustzijn, en anderzijds de veronderstelling dat er 
een zelfbewuste Ander is. Het is het moment waarop we 
de ander als gevaarlijk beschouwen — levensgevaarlijk, 
zelfs. We staan uiteraard sowieso bloot aan tal van ‘natuur-
lijke’ en door technologie veroorzaakte gevaren. Maar die 
gevaren hebben het niet persoonlijk op ons gemunt; we 
ervaren ze als willekeurig. Dat kunnen we natuurlijk niet 
zeggen wanneer iemand ons probeert te vermoorden.  

Op zulke momenten luidt onze reactie eerder: waarom? 
Om die vraag te beantwoorden, beelden we ons allerlei 
fantasieën in en komen we aandraven met vermoedens 
over de psyche van de potentiële dader — projecties  
die nooit uitsluitsel bieden, maar waaraan we toch  
niet kunnen weerstaan. 
 Dat zie je nu bijna dagelijks gebeuren in de media, 
die psychologische verklaringen en veronderstellingen 
lanceren over deze of gene terroristische daad. Post-
factum, nadat de gewelddadige, terroristische excessen 
plaatsvonden, gaan buitenstaanders er meteen vanuit 
dat de dader ontevreden was met de realiteit van zijn 
alledaagse bestaan — hoewel in de berichtgeving tege-
lijkertijd steevast wordt benadrukt dat de dader een 
rustig leventje leidde en tevreden leek met zijn sociale 
omgeving. Met andere woorden: vóór de gewelddadige 
uitbarsting lijkt de psychologische onvrede fictief, maar 
erna wordt ze met terugwerkende kracht plots wel ‘echt’. 
In zijn romans stak Dostojevski keer op keer de draak 
met zulke retrospectieve pogingen om een misdaad te 
psychologiseren, maar in zijn werk zondigt de auteur  
er zelf voortdurend tegen. De psychologische roman  
is in wezen een misdaadroman: het genre beschouwt  
de mens als een gevaarlijk dier — gevaarlijk juist omdat 
het ‘psychologisch’ is. 

De terugkeer van het realisme houdt de facto ook een 
terugkeer naar de psychologie en het psychologisme 
in. Dat blijkt onder meer uit de herwonnen populariteit 
van de psychologische roman, psychologische films en 
theaterstukken en, binnen de hedendaagse kunst, het 
steeds groter wordende aandeel van foto- en videokunst 
die de psychologie van de makers of de hoofdrolspelers 
centraal stelt. Die comeback is eenvoudig te duiden.  
De interpretatie van kunst als techne ging gepaard met 
de hooggespannen verwachtingen van avant-garde- en 
post-avant-gardekunstenaars dat kunst een leidraad 
zou vormen voor de technologische vooruitgang, dat 
kunst die vooruitgang naar een utopische telos zou 
voortstuwen of toch minstens zijn destructieve kantjes 
zou compenseren. Vandaag de dag is die hoop natuurlijk 
al lang vervlogen. De dynamiek van de technologische 
vooruitgang laat zich simpelweg niet sturen. Het is net 
door die oncontroleerbaarheid — door het feit dat iets 
‘subjectiefs’ als een artistiek project er geen vat op 
heeft — dat de technologische vooruitgang ‘realiteit’ 
is geworden. Het is veelzeggend dat de hedendaagse, 
post-deleuziaanse, neo-dionysische en ‘realistische’ fans 
van de technologische vooruitgang hun bewondering 

“ Het realisme beschrijft de reali-
teit niet ‘zoals ze is’, maar zoals 
kunstenaars haar psychologisch 
ervaren. Daarom hielden Marx  
en Lukacs zo veel van Balzac en  
de Franse realistische stroming. ”
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puur psychologisch verklaren, namelijk als een  
extase van zelfvernietiging die hun psyche intense 
sensaties bezorgt.

Conformisme

Het realisme beschrijft de realiteit niet ‘zoals ze is’, 
maar zoals kunstenaars haar psychologisch ervaren. 
Daarom hielden Marx en Lukacs zo veel van Balzac en 
andere Franse vertegenwoordigers van de realistische 
stroming. Terwijl de wetenschap de sociale, economi-
sche en politieke realiteit als een ‘systeem’ beschreef, 
beschreven die auteurs haar ‘psychologisch’, als het 
strijdtoneel van vijandige conflicten en wanhoop. In 
die zin thematiseerden ze het revolutionaire potentieel 
van de psychologische onvrede met de kapitalistische 
maatschappij — een onvrede die werd weggestoken 
achter ‘objectieve’ statistische data en die onzichtbaar 
was onder het oppervlak van het alledaagse leven. 
Fictie wordt realiteit wanneer ze binnenvalt in die reali-
teit — wanneer de psychologische conflicten die de kunst 

beschrijft tot een revolutionaire daad leiden. Tot die daad 
effectief plaatsvindt, blijft ‘realistische fictie’ fictie.
 De terugkeer van het realisme betekent dat ook 
het psychologisme een comeback maakt, net zoals de 
onvrede met de realiteit, die als beklemmend wordt 
ervaren. Hier moeten we misschien nog een laatste kant-
tekening bij maken. Het realisme wordt vaak verkeer-
delijk geïnterpreteerd als een kunstvorm die de realiteit 
buiten de kunstwereld voorstelt — de wereld van de 
‘eenvoudige mensen’ of ‘arbeiders’. Maar de kunst wereld 
maakt onvermijdelijk deel uit van de werkelijkheid, zoals 
we eerder al aanhaalden. Het realisme beschrijft dus niet 
de wereld buiten de kunst, maar brengt net haar eigen 
verborgen binnenste aan het licht — en de bijbehorende 
onvrede met de realiteit van de kunstwereld die haar 
hoofdrolspelers ervaren. Alleen als schrijvers en kunste-
naars voelen dat ze het conflict met de werkelijkheid 
dreigen te verliezen, vragen ze zich af wat het betekent 
om te conformeren aan die werkelijkheid, om een 
eenvoudig leven te leiden zoals iedereen dat ogenschijn-
lijk doet. Hun innerlijke, psychologisch getinte probleem 
wordt naar buiten toe geprojecteerd. Tolstoj vroeg zich in 
Mijn biecht af waarom ‘eenvoudige mensen’ zichzelf niet 
van kant maken maar gewoon doorgaan met hun leven, 
zelfs als ze beseffen dat het leven geen zin of doel heeft. 
Die vraag wakkerde zijn interesse aan voor de manier 
waarop men buiten de geprivilegieerde literaire en intel-
lectuele kringen leefde. Hierbij kunnen we ons natuur-
lijk afvragen of de veronderstelling dat ‘eenvoudige 
mensen’ in de knoop liggen met hun leven en het als 
zinloos ervaren zelf geen ‘pure fictie’ is — waarbij Tolstoj 
zijn eigen innerlijke conflicten simpelweg op de psyche 
van anderen projecteerde. In het geval van Tolstoj werd 
zijn diagnose postuum bevestigd door de gewelddadige 
Oktoberrevolutie. Als schrijvers en kunstenaars het 
realisme willen aanhangen, moeten ze dus leren leven 
met het knagende vermoeden dat hun beschrijvingen 
van de menselijke psyche fictief zijn — totdat de  
geschiedenis het realisme van hun werk bevestigt. 

Deze tekst verscheen eerder dit jaar in het 
septembernummer van Theater der Zeit.

Boris Groys is kunstcriticus, mediatheoreticus en 
kunstfilosoof. Hij doceert aan New York University  
en de Universiteit voor Kunst en Design in Karlsruhe.
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Een politiek  
van spoken

Tino Sehgal in het Palais de Tokyo

december 2016

(A)

Tino Sehgal is een pionier in de 
beweging van dans richting museum, 
een trend die intussen bijna tien jaar 
groeit. In het Parijse Palais de Tokyo 
kreeg Sehgal Carte Blanche – meteen 

ook de titel van de expo – over heel het 
gebouw. Daniel Blanga-Gubbay bezocht 
het Palais en zag er vooral spoken.

Door Daniel Blanga-Gubbay
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Een enorm gordijn van doorzichtige kralen loopt van 
de ene muur naar de andere en versluiert de verdere 
toegang naar de ruimtes van het Palais de Tokyo. Maar 
meer dan af te weren, lijkt dit werk van Felix Gonzales-
Torres ons in al zijn vloeiendheid uit te nodigen om 
doorkruist te worden. Net zoals de beruchte poort van 
Kafka die zich alleen voor ons opent, vraagt het gordijn 
om doorkliefd te worden: het verplicht de toeschouwer 
om zijn onkreukbaarheid te doorbreken, en doet ons 
tegelijkertijd denken aan een binnen en een buiten. 
 Deze eerste rituele geste versmelt zich met een 
tweede, op het moment waarop — net nadat je door het 
gordijn gelopen bent — een jongen je benadert en vraagt 
wat volgens jou het raadsel is. Daar ontdekken we dat er, 
net als in het verhaal van Kafka, een wachter bestaat die 
waakt op de toegang voorbij de drempel. Deze wachter 
zwijgt echter niet, hij gaat de dialoog aan.
 Het naast elkaar plaatsen van Gonzales-Torres en die 
vraag — centraal element van de performance Enigma 
(Sehgal, 2016) — vormt een emblematische introductie 
op de tentoonstelling van Tino Sehgal, waarin de perfor-
mances van de Engels-Duitse kunstenaar niet alleen  
het hele Palais innemen, maar opduiken naast werken 
van andere kunstenaars, geselecteerd door Sehgal zelf. 
Dat levert een spel op van constante verschuivingen. 

Wanneer bijvoorbeeld de eerste dialoog voorbij het 
gordijn op het eerste gezicht een verwelkoming lijkt 
te suggereren als deel van de overgang van publieke 
naar huiselijke ruimte, transformeert ze zich in een 
raadsel over wat het raadsel zou kunnen zijn. We 
worden voor een moderne sfinx geplaatst, alsof we 
in afwachting zijn van de ontdekking van ons lot en 
van onze kansen om binnen te mogen. Op basis van 
ons antwoord, of de afwezigheid ervan, worden we 
uitgenodigd om onze weg te vervolgen naar een 
hogere verdieping of om af te dalen naar de lagere 
verdiepingen — om vandaar te beginnen aan de expo. 
Het is alsof het tautologische raadsel niets anders 
was dan een overgangsrite waarin onze bestemming 
bepaald wordt. Een passage die als volhardende echo 
de perceptie van de hele expo blijft achtervolgen,  
alsof we vanaf dat moment de oversteek gemaakt 
hebben naar een dantesk hiernamaals. 

Onzichtbaarheid

Het immense ondergrondse niveau van het Palais de Tokyo 
is een donkere en deels overstroomde ruimte, waarin de 
stilte verdwijnt door stroompjes water die van het plafond 
sijpelen en door de bewegingen van een, van binnenuit 
verlichte, lift. Vanuit de lift onthult een enkele bewegende 
lichtbundel het mysterieuze cementen landschap. Die 
creatie van Pierre Huyghe, Living / Cancer / Variator (2016), 
die op een verlaten parkeergarage lijkt, wil ons scepticisme 
uitdagen en lijkt geanimeerd door onzichtbare aanwezig-
heden. Een deur biedt toegang tot een aanpalende kleine 
zaal van dit souterrain, waarin we in een video AnnLee 
zien verschijnen, een mangapersonage waarvan de 
rechten door Huyghe en Philippe Parreno gekocht werden 
uit een catalogus van K Works, een bedrijf dat anime-  
en mangapersonages ontwikkelt. 
 No Ghost, Just a Shell — een omkering van de titel 
van de mangafilm van Masamune Shirow, Ghost in the 
Shell — was de titel die de twee Franse artiesten aan 
AnnLee gaven. Het personage begon aan zijn leven 
in het videowerk van beide kunstenaars, werd vervol-
gens vrijgegeven, en dook al snel op in het werk van 
andere kunstenaars — van Liam Gillick tot Dominique 
Gonzalez-Foerster. Ook Tino Sehgal voegt een hoofdstuk 
toe aan het leven van AnnLee: op het moment dat de 
video eindigt, verschijnt een jong meisje in de ruimte. 
Ze bootst AnnLee na, of is misschien bezeten door haar 
en zet zo de existentiële vragen verder die het virtuele 
personage al achttien jaar bezielen. Als een embleem 
van een entiteit die enkel al werkend bestaat, toont 
AnnLee zich in haar essentie van een spook dat door de 
hedendaagse kunstwereld waart om te reïncarneren in 
verschillende esthetica’s. Met haar verschijnt de zeker-
heid dat we in het Palais de Tokyo aanbeland zijn in een 
wereld bezeten door de circulatie van spoken. 
 En als we dan plots terugdenken aan het kralengordijn 
van Gonzalez-Torres, dat we aan de ingang achter ons 
lieten, denken we ook en vooral aan wat Taylor Worley 
in een recent essay over de gordijnen van Gonzalez-
Torres schrijft, namelijk dat “this piece merely calls for a 
witness — some presence to feel the absence it reflects” 1, 
en ons er zo aan herinnert dat het de bedoeling is van  
de kunstenaar om doorheen de zachte beweging achter-
gelaten door de aanwezigen, als een echo de afwezigheid 
te laten voelen van diegenen die al door het gordijn zijn 
gestapt. Het gordijn wordt dan plots herbekeken als een 
eerste verwittiging, alsof het ons wilde waarschuwen  
voor de plek die we op het punt stonden te betreden,  
en zo in een onzichtbare beweging de sporen van  
een toekomstige ervaring omvatte. 

(B) “ We bevinden ons tegenover  
een leger van spoken, die zoals 
verschillende vaders van Hamlet 
plots weer tevoorschijn komen 
om ons aan een anders verborgen 
verleden te herinneren.  ”
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Infiltratie

Met die bedenkingen ga je de centrale ruimte van het 
Palais de Tokyo binnen, op de bovenste verdieping. Een 
groep van een vijftigtal personen, tussen de 18 en 70 jaar 
oud en onopvallend gekleed, doorkruist traag de ruimte, 
als een processie van geesten die deze plek bewonen. 
 Deze complexe structuur is These Associations, een 
werk dat Sehgal ontwikkelde voor de Turbine Hall van Tate 
Modern in 2012. Geleidelijk aan versnellen de performers, 
en veranderen allen tegelijk van richting, als een zwerm 
vogels die een mysterieuze choreografie uitvoeren. Ze 
beginnen te lopen, langs ons heen, als een kudde op de 
vlucht. Nu en dan valt de kudde in groepjes uiteen, dan 
weer achtervolgen ze elkaar volgens een logica die voor 
ons onbekend blijft, alsof ze een spel spelen waarvan 
we de regels niet kennen, of waarvan de bal onzichtbaar 
is. Wanneer ze opnieuw een massa vormen, lijken ze op 
deeltjes aangetrokken door een kern. Elk beeld wordt 
weer opgenomen in de centrale rust, haast om ons erop 
te wijzen dat de herinnering van die beelden alleen in  
het geheugen van de bezoeker blijft nazinderen.
 In de voorbije tien jaar werd het werk van Tino Sehgal 
telkens gelezen vanuit een logica van het efemere, van 
een immaterialiteit die kenmerkend zou zijn voor onze 
tijd, en van een spookachtige afwezigheid van elk spoor. 
Die idee van het spook lijkt hier nu terug te keren om ons 
haar complexiteit te tonen, die verder gaat dan de cate-
gorie van het immateriële waaraan ze vaak verbonden 
wordt. Een complexiteit waarmee Sehgal nu een strategie 
voor een politiek van spoken lijkt te creëren, waar tegen-
over onze eigen immuniteit in het gedrang komt.  

Zo trekken de performers van These Associations zich 
bijvoorbeeld op een onverwachte manier los van de 
massa en richten ze zich tot ons. Het zijn een-op-een-
dialogen die plots met de bezoeker aangegaan worden 
en die elke vorm van kennismaking overslaan. Ze bena-
deren ons en beginnen een intieme, persoonlijke herin-
nering te delen. Van een complete vreemdheid schakelen 
ze over op een ontwapenende intimiteit. 
 Op die manier vormt infiltratie, meer dan immateriali-
teit, hét aspect dat naar voren komt in dit landschap van 
spoken. Infiltratie: dat markante kenmerk van het spook, 
dat sinds de beroemde frase van Marx (‘een spook waart 
door Europa, het spook van het communisme’) — die 
op zichzelf de drempel tussen immaterialiteit en mate-
rialisme vormde — de potentialiteit van die figuur 
betekende. Het spook waart, het vraagt niet om binnen 
te mogen, maar infiltreert uit eigen beweging in ons 
dagelijkse leven. Het spook presenteert ons een onver-
zoenbare tweespalt: vreemd en bekend tegelijkertijd 
verschijnt het als een beeld van het meest onbekende  
en van de diepste intimiteit. 
 Het zijn dus spoken die rondwaren in deze ruimte, 
beschermd door de massa van These Associations, 
en die zich losmaken om in onze bubbel te infiltreren. 
Machteloos tegenover hen worden we meegesleept in 
conversaties met onbekenden. Schijnbaar delen we niets 
met hen, maar het is precies dit niets dat we delen en 
wat ons diep verbindt. Precies omdat het niet waar is 
dat we niets delen, maar net die loutere onbekendheid 

delen, vult een gemeenschappelijke ruimte zich met 
die verhouding. Hun woorden — voor een ogenblik 
alleen voor ons gesproken — brengen ons in de intieme 
ruimte van de ander. Ze infiltreren ons in het kunstwerk, 
net zoals we door het kralengordijn binnengedrongen 
werden, doorheen die huiselijke erfenis die de ingang 
naar de intieme ruimte van de ander markeert. Ze maken 
ons deelgenoot van een geheim, waarmee we verplicht 
worden te leven, alsof we een omhulsel (shell) voor de 
intimiteit van de ander geworden zijn. 
 Zo dringen we binnen in het kunstwerk om er zelf  
van doordrongen te worden in een dubbele beweging, 
die AnnLee ons al aankondigde toen ze als spook het 
werk van Sehgal (en de door hem gecureerde tentoon-
stelling) infiltreerde. Ze liet in feite Sehgal  
infiltreren in haar shell om het nieuwste hoofdstuk  
van haar vluchtige en intieme bestaan te maken. 
 Tegenover de dialogen van These Associations en dit 
onvermijdelijke binnendringen van de intimiteit, duikt 
het beeld van het spook weer op als datgene wat, meer 
dan door zijn onzichtbaarheid, gedefinieerd wordt door 
zijn zichtbare getuigenis van een onzichtbaar verleden 
dat desalniettemin aanwezig is. We bevinden ons tegen-
over een leger van spoken, die plots zoals verschillende 
vaders van Hamlet weer tevoorschijn komen om ons  
aan een anders verborgen verleden te herinneren.

Geheugen

De diverse dialogen gaan evenwel verder dan het 
persoonlijke. In de loop van het bezoek roepen ze de 
twijfel op of de gesprekken niet draaien om het circu-
leren van verscheidene intieme herinneringen, maar  
wel om het laten vibreren van de locatie, waarvan het 
eigen geheugen naar boven komt. Als het gebouw 
werkelijk gevuld is met spoken, dan vertellen die niet 
alleen over zichzelf, maar onthult hun beweging de 
gelaagde herinneringen van de plek zelf, van dit Palais 
waarin ze rondwaren. 

“ Wat Sehgals politiek van spoken 
in wezen doet, is de stabiliteit van 
het individu aanvallen. ”

(C)
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 Vanuit dit perspectief vallen dan het kleurrijke plafond 
en de spiegelwanden van Daniel Burens Quatre Fois 
moins ou Quatre Fois plus? op, een de meest iconische in 
situ werken die voor het Palais de Tokyo gemaakt werden, 
gecureerd in 2004 door oprichter Nicolas Bourriaud en nu 
opnieuw geïnstalleerd door Sehgal. Dit werk verschijnt als 
een tastbaar spook dat opnieuw bloeit in de architectuur 
waarin het geboren is. De geschiedenis van het Palais 
de Tokyo zelf lijkt zo zachtjes als een watermerk door te 
schijnen, om haar eigen mogelijkheid om nog als spook 
in het heden te blijven circuleren, te bevestigen. 
 Wanneer de performers van This Objective of That 
Object (Sehgal, 2004) met de rug naar ons gekeerd 
zonder ons één keer aan te kijken, de centrale zin 
uitspreken “the objective of this work is to become the 
object of a discussion”, doet die in dit paleis terug-
denken aan de traditie van de relational aesthetics, zoals 
getheoretiseerd door Nicolas Bourriaud. Relationele 
esthetiek betekende de transformatie van het kunst-
werk als monument naar moment dat een bepaalde 
discussie vraagt: “L’art est un état de rencontre” 2, 
schreef Bourriaud. Het is een poging om een uitwis-
seling met de deelnemers en andere toeschouwers te 
bewerkstelligen. Toch zijn we ver verwijderd van wat een 
poging tot historische reconstructie zou zijn. Tino Sehgal 
stelt zich niet op als een afstandelijke observator van 
deze spoken, alsof hij een externe curator zou zijn die 
het verleden van een plek wil activeren. Integendeel, hij 
plaatst zich tussen de spoken, en door ze weer tot leven 
te wekken lijkt hij erop te wijzen dat het ook spoken 
zijn die in zijn eigen werk leven. Hij is verbonden met, 
misschien wel verschuldigd aan of deel van die relati-
onele esthetiek waarvan het paleis dat hij momenteel 
bewoont de onbetwiste ‘cultplek’ was. En zo krijgt 
ook het gordijn van Felix Gonzalez-Torres — die meer 
dan andere artiesten centraal stond in het boek van 
Bourriaud — een nieuwe betekenis. Het is niet enkel een 
ruimtelijke of intieme drempel, maar ook op zijn beurt 
een spook dat terugkeert, met de mix van vluchtigheid 
en volharding die spoken kenmerkt. 

Camouflage

Deze oefening in cureren van Tino Sehgal distantieert 
zich meteen van het cureren als het naast elkaar plaatsen 
van werken. Ze zijn integraal deel van de ruimte en het is 
niet meteen duidelijk of ze al dan niet deel uitmaken van 
de tentoonstelling. Hun herkenbaarheid is kwetsbaar. 
Met Carte Blanche ontwikkelt Tino Sehgal een praktijk 
van curerende infiltratie waarmee hij ook al experimen-
teerde in de Brusselse Fondation Boghossian, in de expo 
Decor die hij samen met Dorothea von Hantelmann en 
Asad Raza cureerde. Toen speelden de kunstwerken 
een spel van nabootsing met de inrichting van de Villa 
Empain. Ze leken niet ‘geplaatst’, eerder gecamoufleerd 
in de ruimte. Ze verschenen plots door zich uit hun 
omgeving los te rukken, zoals spoken die traag door 
een muur komen. En dat op een manier die hen een 
onverwachte autonomie geeft, alsof ze voorbijgaan aan 
het paradigma van de dominantie van onze blik, om te 
spelen met hun vrije wil om zich al dan niet te tonen. We 
zijn getuige van een mogelijke ‘curatoriële’ verschuiving, 
voorbij een solide antropocentrisme, een verglijden van 
opstelling (het ding wordt door de mens geplaatst voor 
de mens) naar verschijning (het ding verschijnt).
 Op dezelfde manier is het gebruik van deze politiek 
van een herkenbare precariteit precies wat opvalt aan 
de spoken in These Associations.  Eenmaal binnen 
in de centrale ruimte van het Palais, gaat je blik even 
rond vooraleer hij halt houdt en de mensenmassa van 
het werk zelf herkent. Ze zijn gekleed als eenvoudige 
bezoekers, en zo initieel transparant voor onze blik die 
haast automatisch iets anders zoekt. In de structurele 
complexiteit van dit werk, van de onvoorziene verde-
lingen in groepjes, en vluchtige contacten met bezoe-
kers, verliezen we telkens weer een zicht op wie nu  
deel uitmaakt van de performance — of “constructed  
situation”, zoals Sehgal zijn performances zelf noemt. 

Onze gebruikelijke esthetische consumptie heeft ons 
geleerd om dat wat geen deel uitmaakt van het werk  

(D)
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— van de andere bezoekers tot de suppoosten — weg 
te denken, ook al is het aanwezig. Maar Tino Sehgal 
verplicht ons continu om onze blik opnieuw te positio-
neren en ons daar bewust van te zijn. We weten niet of 
dat wat we zien deel uitmaakt van het werk, en dit verlies 
van herkenbaarheid brengt ons in een terrein waarin 
we de controle over het kunstobject verloren zijn. Dat is 
misschien wel het belangrijkste kenmerk van het werk 
van Sehgal, in een tijd waarin performance en dans 
sterk vertegenwoordigd zijn in museumruimtes: zijn 
politiek van spoken verhindert dat de ‘geconstrueerde 
situatie’ een helder en herkenbaar object wordt, maar 
zorgt ervoor dat ze ongrijpbaar wordt in haar uitdeinen. 
We verliezen de grenzen van zijn ‘situaties’, waardoor 
we ondergedompeld worden in een verlies van controle. 
Op eenzelfde manier schreef Nick Mansfield tien jaar 
geleden in een essay over het gebruik van het spook 
bij Marx en Derrida, dat het spook “confuses while it 
reveals, terrifies us with what we are or will become. 
[..] It is the accidental, unearthed, unearthing particular 
bodies that emerge incidentally in the unexpected 
coming of the event” 3. 
 En wat het meest verwart, is dat wij zelf deel zijn van 
dit spel: als de performers een massa zijn die verschijnt 
en verdwijnt, een massa waartoe wij ook behoren, dan 
wordt de afstand tussen de spoken en ons gereduceerd 
tot het minimum. De conversaties van These Associations 
creëren op die manier een oncontroleerbare visuele echo 
die opduikt telkens wanneer een gesprek zich voordoet 
in het museum: zijn het performers? Of zijn het gewoon 
twee bezoekers? Die echo lijkt binnen te dringen in de 
mogelijkheid om een dialoog aan te gaan met iemand, 
met dezelfde onbeschaamde intimiteit die geen ruimte 
laat voor formaliteiten. Het is niet per toeval in de tempel 
van Nicolas Bourriaud, dat het precies zijn spook is dat 
door de expo waart. De politiek van de spoken van Tino 
Sehgal vertaalt zich niet een transparantie, maar in een 
bestudeerde opaciteit die de grens tussen spoken en 
bezoekers laat vervagen, en ons verplicht onze eigen 
positie te laten varen. 

In de poging de tentoonstelling te bezoeken, doet zich 
een kanteling in de esthetische ervaring voor. Meer dan 
zelf de ruimtes te doorkruisen, zijn we eraan overgele-
verd: we worden doorkruist door de massa van These 
Associations die ons in haar route af en toe passeert 
als een rivier die overstroomt. De verschillende perfor-
mances zijn zo georganiseerd, dat de bezoeker telkens 

opnieuw richting de centrale ruimte gestuurd wordt, 
teruggeworpen, alsof we een kokend waterdeeltje zijn 
dat probeert aan het oppervlak te komen en dat opnieuw 
naar de bodem getrokken wordt. En telkens we weer op 
de benedenverdieping terechtkomen, ervaren we een 
verlies aan controle tegenover een sfinx die onze vrije 
keuze uitdaagt over de volgorde waarin we de tentoon-
stelling bezoeken. 
 Wat Sehgals politiek van spoken in wezen doet, is 
dit: de stabiliteit van het individu aanvallen. Ze valt 
ons zonder waarschuwing aan, maakt het voor ons 
onmogelijk om de grenzen van onze keuzes te bepalen, 
erodeert de grenzen tussen het werk en de genieting 
ervan, door ons in dialogen te plaatsen waarin we ons 
plots verwikkeld vinden, en verbeeldt zo een vorm van 
trans-individualiteit.4 Bij het buitengaan duikt het beeld 
van AnnLee weer op: de vondst van dit project is een 
esthetica van allianties 5, in een praktijk van infiltratie en 
circulatie die het idee van auteurschap zelf ondermijnt 
en daarmee het stabiele en gedefinieerde beeld van de 
kunstenaar. Tegenover die politiek van spoken ontdekken 
we dat het eigenlijk onze eigen ondoordringbaarheid als 
bezoekers was — en daarmee ook onze eigen soliditeit 
als individu — die centraal stond in deze Carte Blanche. 
We hebben afstand genomen van onze zelfbeschikking, 
en zijn achtergelaten als spoken aan een stroom waarin 
het plezier van dit verlies te ontdekken valt. 

(A) AnnLee in Pierre Huyghe,  
 One Million Kingdom
(B) Felix Gonzalez-Torres, Untitled &
 Daniel Buren, Quatre fois plus... 
(C) Philippe Parreno, Tino Sehgal’s
& (D) AnnLee, getekend in Palais 
 de Tokyo, 2013 
(E) Pierre Huyghe, Living/ Cancer /
 Variator © Esther Schipper

1 Worley, T., From Hostility To Hospitality, 
Curator Magazine, May 2015, 
http://www.curatormagazine.com/
taylorworley/play-at-your-own-risk/

2 Bourriaud, Nicolas, L’esthétique 
relationnelle, Les Presses du réel,  
Dijon 1998

3 Mansfield, Nick, ‘There is a Spectre 
Haunting . . .’: Ghosts, Their Bodies, 
Some Philosophers, a Novel and the 
Cultural Politics of Climate Change, 
Borderlands e-journal, 2008

4 Over dit idee: cfr. Cveji , Bojana, 
Radicalizing a Condition into a Practice: 
Transidividuality, in Engels, T., Bâtard 
Reader 2016.

5 Parreno, Philippe, cfr.  
http://www.mmparis.com/noghost.html

Daniel Blanga-Gubbay woont en werkt in Brussel.  
Hij doceert politieke filosofie van de kunsten aan de 
Académie Royale des Beaux Arts in Brussel. Daarnaast 
lanceerde hij het project ‘Aleppo’ (Laboratory for 
Experiments in Performance and Politics, www.aleppo.eu).

(E)

26 Etcetera 147



12.01—08.04.2017
BOURLA EN TOURNEE

WAT IK 
GRAAG 

ZOU ZIJN 
ALS IK 

NIET WAS 
WAT 

IK BEN

TONEELHUIS
ARSENAAL/LAZARUS 

BENJAMIN VERDONCK
WILLY THOMAS

INFO EN TICKETS
WWW.TONEELHUIS.BE
03 224 88 44

AD_ETCETERA_WatIk_85x260.indd   1 8/11/16   11:03

SMELLS 
LIKE   

CIRCUS
DI 17 T/M ZA 21.01 // GENT - BELGIË

W
es

 P
ed

en
 ©

 M
is

ak
i F

uk
ud

a

PERFORMANCE  // EXPO
WORK IN PROGRESS 
// BEYOND CIRCUS

Met Iéto, Plastic Boom, Cie Non Nova, 
Michiel Deprez, Henrik & Louise, 

Rode Boom, Cie Ea Eo, Piquet, 
Fieldworks en nog veel meer. 

///////////////////////////////////////////////////

Check het volledige programma op 
vooruit.be en circuscentrum.be 



Het nieuwe beoordelingssysteem van 
de recente subsidieronde schakelt de 
sociaal-artistieke sector gelijk met de 
rest van het kunstenveld. Maar dat 
is makkelijker gezegd dan gedaan. 
Evelyne Coussens, zelf lid van de 

commissie podiumkunsten-theater, 
getuigt over de problemen van die 
inclusie, zowel praktisch als filosofisch.

Kopzorgen van  
een commissielid

Hoe beoordeel je sociaal-artistiek werk binnen het herziene Kunstendecreet?

Door Evelyne Coussens

december 2016

(A)
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Sociaal-artistiek is dood, leve sociaal-artistiek! Voor 
iemand zich in rouw dompelt: niet de praktijk is dood, 
die is springlevend en staat ook na de meest recente 
structurele subsidieronde zelfs behoorlijk stevig op 
zijn poten. Wat dood is, beleidsmatig, is de categorie 
sociaal-artistiek, als ‘omkaderend initiatief’, zoals het in 
de eerste versie van het Kunstendecreet nog heette, als 
apart hokje binnen het verder ‘schottenloze’ decreet.  
Met de herziening van dit Kunstendecreet en de toepas-
sing van de nieuwe manier van beoordelen voor de 
ronde 2017-2021 kregen de ‘sociaal-artistieke’ organisa-
ties (zoals we ze gemakshalve nog even zullen noemen), 
voorheen ondergebracht bij een aparte commissie, een 
plekje tussen de dossiers van reguliere kunstenorgani-
saties. Unie der Zorgelozen kwam zo via podiumkun-
sten-theater op de plank naast Abattoir Fermé en Theater 
Antigone; Platform K diende in bij podiumkunsten-dans 
& performance en zag zich in zijn pool verenigd met 
Rosas en Damaged Goods. 
 De bedoeling was de procedurele maar ook symbo-
lische gelijkschakeling van de sector formerly known as 
sociaal-artistiek met de rest van het kunstenveld, maar 
in de praktijk bezorgde de inclusie de nieuw samen-
gestelde commissies nogal wat kopzorgen. Ik wil twee 
problemen toelichten waarmee de commissie podium-
kunsten-theater, waartoe ik zelf behoorde, worstelde. 
Eén ervan is praktisch, het tweede is ingrijpender en 
meer filosofisch van aard. Over deze knelpunten ging ik 
in gesprek met Dominique Willaert van Victoria Deluxe, 
An Van den Bergh van Demos en Bart Caron van Groen. 
Ik schrijf deze bijdrage uit eigen naam.

Over de overkoepelende mankementen van het nieuwe 
beoordelingssysteem werd in Etcetera en rekto:verso 
al uitgebreid geschreven.2 Samenvattend blijken de 
belangrijkste moeilijkheden de onduidelijke afbakening 
van de functies (met in het bijzonder de problemen rond 
‘participatie’), het feit dat de commissies alsnog eerst 
op basis van discipline worden ingedeeld, een gebrek 
aan overzicht over het landschap (zelfs intradisciplinair) 
en last but not least: een gebrek aan geheugen en dus 
expertise bij de snel wisselende commissies. Wat in dat 
kader nog niet gezegd is: het feit dat het probleem van 
expertise in het geval van de sociaal-artistieke organisa-
ties (overigens ook in het geval van de kunsteducatieve 
organisaties) een extra dimensie kent. Het zijn twee 
ex-categorieën die niet of niet exclusief gericht zijn op 
artistieke producten, maar ook op educatieve, sociale  
en artistieke processen. 
 Dat vergt bij een commissie een andere kennisop-
bouw dan het louter ‘consumeren’ van het eindproduct. 
Dominique Willaert van Victoria Deluxe: ‘Je kunt onze 
sector niet alleen beoordelen op basis van de producten, 
dan mis je de helft van het verhaal. Commissieleden 
moeten geen dossier beoordelen, maar een werking. 
Bovendien moet een commissie een gedeelde visie 
kunnen ontwikkelen over de manier waarop onze 
samenleving verandert, en over de nieuwe expressie-
vormen die dat met zich meebrengt.’ 
 In het nieuwe beoordelingssysteem is het sowieso 
een feit dat het gewicht van het geheugen afneemt 
ten voordele van het belang van het dossier, of anders 
gezegd: reële kennis van het verleden boet in tegenover 

papieren verwachtingen voor de toekomst. Vaste 
commissieleden met jarenlange kijkervaring worden 
vervangen door nieuwkomers die weliswaar een frisse 
blik meebrengen, maar vooral oordelen op basis van het 
dossier. Onder de aanvragers hebben getrainde dossier-
schrijvers zo een voordeel. Voor de sociaal-artistieke 
organisaties komt daar dus nog eens bij dat niet alleen 
het product, maar ook een veel ongrijpbaarder proces 
succesvol ‘gepitcht’ moet worden.
 In een ideale wereld heeft elke nieuw samenge-
stelde commissie er meerdere werkbezoeken achter 
de schermen opzitten, naast het beoordelen van de 
creaties zelf. De tijdsdruk maakt dat simpelweg onmo-
gelijk. Verder redenerend bevestigt dit de paradox die 
het ‘schottenloze’ Kunstendecreet al van bij het begin 
doordringt: het voluntaristische verlangen naar gelijke 
behandeling (via strakke formattering en uniformisering) 
versus de vaststelling dat de praktijk weerbarstig is, 
want dat de kunsten verschillend zijn, niet alleen in  
discipline maar ook in werkvorm — en dat ze dus van  
de commissies een andere aanpak vragen. 

Artistieke finaliteit

Eigenlijk ligt die vaststelling ook aan de basis van het 
tweede, complexer probleem waarmee onze commissie 
worstelde: de artistieke kwaliteitsweging van de sociaal- 
artistieken te midden van de reguliere kunstendossiers. 
De discussie over de plaatsing van het sociaal-artis-
tieke veld onder het Kunstendecreet is zo oud als het 
Kunstendecreet zelf, en intussen ruimschoots beslecht. 
Binnen de sociaal-artistieke sector is de consensus 
groot rond de positieve effecten van de inclusie. Toch 
is het goed om de belangrijkste argumenten pro kort 
samen te vatten:
1. Sociaal-artistieke organisaties beogen net als regu-

liere kunstenorganisaties een artistieke finaliteit:  
het artistieke is geen middel maar doel. 

2. De aanwezigheid van sociaal-artistieke organisaties 
binnen het Kunstendecreet brengt andere perspec-
tieven binnen in de kunstensector en verbreedt  
zo het democratisch draagvlak van de kunsten. 

3. Een retrospectief argument: de symbolische erkenning 
onder het Kunstendecreet heeft de sociaal-artistieke 
sector de sterke stem en hoge kwaliteitsnormen 
gegeven die er vandaag zijn, ze heeft zich naar dat 
decreet ‘gezet’. Een plaatsing onder het Decreet 
Sociaal-Cultureel Werk (zoals het kabinet-Schauvliege 
in 2009 overwoog) wordt gezien als een stap achteruit. 

“ Eigenlijk deden we exact 
hetzelfde als wat vroeger in 
de commissie sociaal-artistiek 
gebeurde. Strategisch gezien werkte 
het blijkbaar. Symbolisch is het 
natuurlijk wel een stap terug. ”
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De eerste twee argumenten zijn van belang voor ons 
verhaal. Wie een aantal sleuteldocumenten 2 rond 
ontstaan en groei van het sociaal-artistieke veld leest, 
zal het niet ontgaan dat de artistieke finaliteit zwaar in 
de verf wordt gezet, bijna als een mantra dat elke moge-
lijke gedachte aan ‘tweederangskunst’ moet bezweren. 
Marijke Leye van het voormalige Kunst en Democratie 
(nu Demos) citeert in haar inzichtelijke nota 3 over de 
wortels van de sociaal-artistieke praktijk socioloog Eric 
Corijn, die aangeeft dat sociaal-artistiek werk met artis-
tieke criteria moet worden beoordeeld.4 Jan Knops van 
de vroegere beoordelingscommissie sociaal-artistiek 
benadrukte in een gesprek met onze commissie dat voor 
hen het artistieke primeerde. Goed, all animals seemed 
to be equal, dus probeerde onze commissie met deze 
duiding in het achterhoofd van wal te steken.
 De bedoeling was dat de criteria waarmee Theater 
Zuidpool werd beoordeeld ook zouden gelden voor  
Tutti Fratelli (uiteraard indien van toepassing op 
dezelfde functies); dat we het dossier van Abattoir 
Fermé met dezelfde bril zouden lezen als dat van Unie 
der Zorgelozen. Emancipatie voltooid, iedereen blij — of 
niet natuurlijk, want de praktijk wees uit dat die aanpak, 
stricto sensu toegepast, alle sociaal-artistieke dossiers 
uit onze groep in de gevarenzone dreigde te storten. 
Omdat de globale artistieke kwaliteit van zelfs het ‘beste’ 
sociaal-artistieke theatergezelschap het niet haalde bij 
dat van de reguliere organisaties.
 Het was te verwachten en voorzien, en beleidsmatig 
ook gevreesd, zegt Bart Caron, die mee aan de basis 
lag van de hertekening van Kunstendecreet: ‘We wisten 
dat het risico bestond dat de sociaal-artistieke dossiers 
vermalen zouden raken in de kwaliteitsstandaarden 
van de andere.’ Bij de discussies voorafgaand aan de 
hervorming van het decreet ontstond daarom druk om 
de eigenheid van de organisaties te expliciteren en zo  
te beschermen. Het werd uiteindelijk een vermelding  
in artikel 70: ‘Het Kunstensteunpunt besteedt binnen  
zijn werking aandacht aan de bevordering van culturele  
diversiteit. Het ondersteunt tevens kunstenaars en 
kunstenorganisaties op het vlak van kunsteducatie, 
sociaal-artistiek werk en de participatie van kinderen en 
jongeren. Het Kunstensteunpunt kan daarvoor samen-
werken met andere organisaties die op die terreinen 
over de nodige expertise beschikken.’ Bart Caron: ‘Het 
gaat hier slechts over het Kunstensteunpunt, maar het 
was de enige weg om het begrip sociaal-artistiek werk  
in het decreet te smokkelen. Het symbolische belang  
van de opname mag je niet onderschatten.’ 

Verouderde tweedeling

Het blijft een vreemde demarche: er wordt een 
Kunstendecreet ontwikkeld met als voornaamste doel de 
gelijke behandeling van alle kunstvormen, waarna er in 
dat Kunstendecreet alsnog sectoren met een ‘eigenheid’ 
worden onderscheiden. De beoordelingscommissies 
worden aangemoedigd om alle dossiers met dezelfde 
blik te lezen, tot er dossiers blijken te zijn die alsnog een 
andere blik behoeven. De redenen voor dat beleidsma-
tige bochtenwerk zijn politiek. Ze hebben te maken met 
de instrumentele ‘excuusfunctie’ (Dominique Willaert) 

die het sociaal-artistieke werk aanvankelijk kreeg toebe-
deeld in de strijd tegen de verzuring na Zwarte Zondag. 
De sociaal-artistieke initiatieven moesten bijdragen tot 
de ‘heropvoeding’ van burgers die zich van de politiek 
hadden afgekeerd, tot het slechten van de kloof tussen 
burger en politiek — over die instrumentalisering  
schreef Erwin Mortier in 2006 al een snoeihard essay  
in rekto:verso.5

 Het is die achtergrond die doorschemert in het 
tweede argument rond de opname van het sociaal-artis-
tiek werk onder het Kunstendecreet: het binnenbrengen 
van ‘andere’ perspectieven in de kunstensector, omdat 
het, in de woorden van An Van den Bergh, ‘niet het 
exclusieve voorrecht is van een bepaalde klasse om het 
kunstenveld vorm te geven’. Nogmaals Van den Bergh: 
‘De opname in het decreet is een symbolisch signaal dat 
andere stemmen gehoord mogen worden.’ Maar wie 
zijn concreet die andere stemmen, wat is die ‘andere’ 
waarde van het sociaal-artistieke werk, hoe definieer je 
die ‘anderstaligheid’ (Caron) die het verschil maakt?
 Het is evident dat de artistieke finaliteit maar de helft 
is van het verhaal: sociaal-artistieke organisaties beogen 
niet exclusief een artistieke finaliteit, er is ook een fina-
liteit die voortvloeit uit de specifieke context waarin  
het kunstwerk wordt gecreëerd. Dominique Willaert:  
‘Een kunstenaar die kiest voor een sociaal-artistiek 
project zit in een onderhandelende positie: hij kan niet 
zijn eigen verhaal vertellen, maar moet werken met 
het materiaal dat voorhanden is, met de mensen en 
de inhouden.’ Die mensen zijn niet-professionelen; die 
inhouden zijn voor Willaert superdiverse en stedelijke 
leefstijlen of leefwerelden. Volgens An Van den Bergh  
is de tweedeling tussen sociaal en artistiek verouderd:  
in het sociaal-artistieke valt het sociale niet exclusief 
samen met het proces, het artistieke niet met het 
product; beide zijn sociaal én artistiek. Of: het proces  
is altijd ook artistiek, het product is altijd ook sociaal. 

De laatste aanname (dat kunst op de een of andere 
manier altijd een sociale dimensie heeft) lijkt meer 
vanzelfsprekend dan de eerste: dat een sociale dimensie 
ook als artistiek moet worden beschouwd. In die 
uitspraak schuilt de échte crux van alle definiërend 
gewroet. Het tweede argument gaat immers niet over 
participatie, niet over het verbreden van een publiek 
voor de kunsten, maar over het verbreden van het kunst-
begrip zelf. Het gaat over het antwoord op de vraag ‘Wat 
is kunst?’ Het vraagt om een oprekking, een ‘besmetting’ 
van het aloude, door de blanke canon geformuleerde 
antwoord op de vraag naar het wezen van de kunst.  

“ De sociaal-artistieke organisaties 
zijn same same but different: gelijk 
in hun artistieke ambities, anders in 
hun aanpak. En als we dat erkennen, 
waarom dan geen verlossende terug-
keer naar een categorie? ”
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De criteria moeten verruimd, zodat de ‘anderstaligheid’ 
van het sociaal-artistieke werk niet wordt gezien als 
een sociale, maar als een artistieke waarde an sich. 
Omdat ‘kunst’ altijd ook ‘kunst-werk’ is. Terecht merkt 
Van den Bergh op dat daarin de verklaring schuilt voor 
de weerstand die de sociaal-artistieke dossiers binnen 
de commissies oproepen, versus het klaarblijkelijke 
gebrek aan reuring rond de kunsteducatieve organisa-
ties. Kunsteducatie mikt niet op creatie, en dus blijven de 
kunsten onaangeraakt, wordt het wezen van de kunsten 
niet in vraag gesteld — terwijl de producerende sociaal- 
artistieke sector dat wél doet. 

Symbolische stap terug

Moet een commissie dan anders gaan kijken, zichzelf 
herprogrammeren in functie van dat bredere kunstbegrip? 
Haar artistieke criteria resetten en opnieuw installeren? 
Voorwaar geen kleine opdracht. Ik geef toe dat het ons 
niet gelukt is. Mijn eigen commissie ging uiteindelijk 
pragmatisch om met de kwaliteitsweging: de sociaal-ar-
tistieke organisaties werden in een officieuze subgroep 
ondergebracht, waarbinnen een relatieve weging 
gebeurde. Eigenlijk deden we met andere woorden exact 
hetzelfde als wat vroeger in de commissie sociaal-artistiek 
gebeurde. Strategisch gezien werkte het blijkbaar, en 
misschien pakten ook andere commissies het zo aan, want 
de sociaal-artistieke sector als geheel bleek bij de beslis-
singen in juni financieel niet merkelijk meer achteruit te 
zijn gegaan dan de rest van de kunstensector. Symbolisch 
is het natuurlijk wel een stap terug, omdat het isoleren 
tegenover de reguliere dossiers opnieuw de artistieke 
‘onvolkomenheid’ van de sociaal-artistieken bevestigt.
 Maar wat met de andere optie: morrelen aan onze 
blik? Nog los van de behoudende reflex die zeker 
meespeelt (en die Alessandro Baricco zo goed heeft 
beschreven in De barbaren — onze angst voor het verlies 
van de ‘anima’ van de kunsten), is het mijn aanvoelen  
dat dat op dit moment te snel, te veel is gevraagd.  
Zo’n mentaliteitswijziging is een lang en gestaag proces, 
dat organisch moet groeien en nauwelijks kan worden 
afgedwongen. Het kan wellicht enkel bespoedigd worden 
door meer beoordelaars in de commissies op te nemen 
die al zijn doordrongen van de intrinsiek artistieke waarde 
van die anderstaligheid. Want het blijft een feit dat, 
ondanks alle inspanningen rond culturele meerstemmig-
heid, het gros van de commissieleden nog steeds behoor-
lijk ‘gelijkstemmig’ is: blank, hoogopgeleid, middenklasse.
 Overigens zijn, nog los van de onmiddellijke haal-
baarheid, ook over de wenselijkheid van zo’n verbre-
ding de meningen verdeeld. Voor Bart Caron, toch een 
felle verdediger van de sociaal-artistieke sector, is het 
een stap te ver. Caron: ‘Ik vind het sociaal-artistieke 
een verrijking van het kunstenveld op basis van de 
eigen taligheid en de aparte werkvormen. Daar ligt de 
relevantie voor het kunstenveld, maar het lijkt me over-
dreven om het kunstbegrip zelf op te rekken. Hoe ver 
moet dat dan gebeuren en wat zijn de nieuwe criteria? 
Waarom zou bijvoorbeeld de amateursector in zo’n geval 
ook niet onder het Kunstendecreet passen?’ 
Voor Caron hoeven we niet krampachtig die egalitaire 
bril op te zetten, noch te morrelen aan ons kunstbegrip: 

het volstaat te benoemen dat sociaal-artistiek werk een 
onmisbare aanvulling is op het reguliere kunstenveld, 
ook op basis van criteria die niet-artistiek zijn, die 
slaan op de context, de doelgroep en het werkproces. 
De sociaal-artistieke organisaties zijn same same but 
different: gelijk in hun artistieke ambities, anders in 
hun aanpak. En als we dat erkennen, waarom dan 
geen verlossende terugkeer naar een categorie? Caron: 
‘Het sociale is een dimensie die ik niet wil weggooien, 
maar als je die gedachte aanhoudt, dan moet je van 
de sociaal-artistieken een aparte groep maken. Je kunt 
toch geen ‘speciaal’ criterium toepassen voor bepaalde 
organisaties en voor andere niet?’ 
 Anderzijds heeft precies de inclusie van de dossiers 
ontegensprekelijk de discussie over wat kunst is op 
scherp gezet. De dossiers hebben onze commissie 
gedwongen om ons over ons eigen kunstbegrip te 
buigen. Zoals An Van den Bergh zegt: ‘Door de dossiers 
in een aparte categorie te parkeren, zouden we het 
onszelf makkelijker maken, ja. We zouden er de kunsten-
sector “zuiver” mee houden, we zouden helderheid 
creëren, zoals we alles wat moeilijk is, alles wat krabt 
aan onze kaders proberen buiten de deur te houden.  
Dat moeten we juist niet doen. Het is ook niet mogelijk: 
de realiteit is onhelder, en dus moeten we met die  
onhelderheid omgaan. Die dossiers liggen op je bord,  
ze stellen je kunstbegrip in vraag — just deal with it.’
 Misschien is dat voorlopig inderdaad wel de grootste 
winst die de inclusieve beoordelingsprocedure heeft 
opgeleverd: een geanimeerd gesprek. Eentje dat 
sowieso voorbestemd is tot voortzetting. 

(A) Antoine Orand 
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Participatie als  
fundament van 
kunsthuizen

Tijl Bossuyt over de werking  
van De Veerman

Kunst en participatie, het is een hot 
topic sinds de functie is opgenomen 
in het nieuwe Kunstendecreet. Toch 
blijven participatieve projecten vaak 
nog een randfenomeen binnen de 
werking van kunsthuizen, meent  

Tijl Bossuyt, artistiek leider van  
De Veerman, sinds 2000 een pionier  
op het vlak van kunsteducatie. Hij pleit 
voor een meer geïntegreerde aanpak.

december 2016

Door Tijl Bossuyt

(A)
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Kunst verbindt op een complexe manier de drie-
hoek kunstenaar-kunstwerk-publiek. Al is ‘verbinden’ 
misschien nog niet het juiste woord. Als je naar kunst-
huizen kijkt, lijken zij via hun programmering vooral iets 
aan ingewijden te vertellen: ze trekken vooral mensen 
aan die al tot op zekere hoogte geletterd zijn en over 
een gedeeld vocabularium beschikken om over kunst 
te reflecteren. Educatieve organisaties en publiekswer-
kingen werden de voorbije jaren veelvuldig gevraagd 
om dit selecte publiek te verruimen. Ze specialiseerden 
zich in het ontsluiten van de kunsten voor het grote 
publiek door hen inzicht te geven in de ‘grammatica’  
en de context van het artistieke werk. 
 Die opdracht van kunsteducatie als het leren 
‘van, met, over en door kunst’ volstaat vandaag niet 
langer. De overheid, maar ook de kunstensector zelf, 
geeft aan dat het maatschappelijke draagvlak van de 
kunsten groter moet. Hedendaagse kunsteducatie wil 
een publiek niet langer alleen de taal van de kunst 
laten begrijpen, maar het ook de tools meegeven om 
zich die taal eigen te maken, opdat het minstens kan 
meespreken. En net op dat punt vraagt educatie om 
participatie, om het geëngageerd en actief ‘deelnemen’ 
aan het proces van betekenisgeving. 
 Met andere woorden, terwijl educatie zich vroeger 
concentreerde op ‘de kunst uitleggen’ — vaak vanuit 
een enge, functionele en oordelende visie op kunst, 
gestuurd vanuit het onderwijs en pseudoartistieke kunst-
docenten — focust participatie vandaag steeds meer op 
ervaringsgericht participeren, een eis die parallel loopt 
met andere maatschappelijke domeinen waar die actieve 
deelname het nieuwe ordewoord is, zoals burgerschaps-
fora en burgerbegrotingen. Hoe we greep krijgen op 
zingeving door als individu, burger, kunstliefhebber 
enzovoort zelf deel te nemen en deel te hebben, is 
immers niet alleen een artistieke, maar ook een bredere 
maatschappelijke, pedagogische en politieke vraag. 

Om die ambitie te kunnen waarmaken, vindt educatie  
— zoals terecht geformuleerd in het nieuwe Kunsten-
decreet — idealiter plaats in een participatieve omge-
ving waarin een dynamiek ontstaat tussen kunstwerk, 
kunstenaar en deelnemer. Dat houdt in dat het publiek 
sterk betrokken moet worden bij het proces dat de 
kunstenaar doorloopt, in plaats van er achteraf in te 
worden ingewijd, zoals lange tijd het model was. Die 
toenadering kan door de kunstenaar zelf geïnitieerd 
worden, maar ook een intermediair — een kunst- of 
cultuurhuis — kan een katalysator zijn. Voorwaarde is 
wel dat die bemiddelaar zich niet boven deze dynamiek 
stelt, maar zich in het proces inschrijft. 
 En net daar knelt het schoentje. Wat me opviel tijdens 
de vele discussies die ik als voorzitter van de beoorde-
lingscommissie Podiumkunsten mocht meemaken naar 
aanleiding van de structurele subsidieronde, was dat 
veel huizen in hun zoektocht naar nieuwe vormen en 
formats zélf een invulling geven aan participatie en zich 
maar weinig moeite getroosten om met kunstenaars, 
publiek of de te bereiken doelgroep in gesprek te gaan 
of hen te laten meezoeken naar nieuwe wegen. 
 Is dat een kwestie van angst of arrogantie, dat ze 
niet eens vanachter de muur van hun ivoren toren 
komen kijken? Moeilijk te zeggen. Eén ding staat vast: 

(B)
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als een kunsthuis zich effectief wil inschrijven in de 
noodzakelijke dynamiek waarin participatie ontstaat, 
is er een switch of mind nodig, een evolutie van een 
top-downvisie op kunsteducatie naar een bottom-up 
gedeelde zingeving. Hoe proberen we dat vanuit  
De Veerman te bewerkstelligen? 

Help, kinderen in de zaal!

AMUZ, het internationale muziekcentrum dat vanuit een 
historisch-wetenschappelijke benadering muziek van alle 
tijden, stijlen en culturen aan een breed publiek presen-
teert, stelde ons een tijd geleden de vraag of we voor 
hen een aantal kinderworkshops wilden ontwikkelen. 
Met De Veerman kunnen we workshops ontwikkelen om 
kinderen te laten kennismaken met ‘oude’ muziek. Maar 
als we ons daartoe zouden beperken, doen we alleen 
wat ‘opfleurwerk’. Belangrijker is het om te achterhalen 
welke vraag achter deze uitnodiging schuilgaat en welke 
verlangens er spelen bij de beoogde doelgroep. 
 In het geval van AMUZ was dat eigenlijk een publieks-
kwestie: AMUZ bereikte overwegend een ouder publiek 
van kenners, terwijl het aanbod ook interessant kan zijn 
voor een jong publiek, zo bleek uit andere programma’s 
die we voor het huis al uitwerkten. Hun oplossing bestond 
uit het aanbieden van workshops voor jongeren, maar 
dat zou slechts een eenmalig effect hebben. Daarom zijn 
we samen met hen gaan nadenken over de essentie van 
de vraag: hoe bereiken we op een duurzame manier een 
breder (in dit geval: jonger) publiek? En wat kunnen we 
leren uit de motivatie van een jonger publiek om al dan 
niet deel te nemen aan kunst? 
 Een eerste stap was het aanbieden van workshops 
aan kinderen, maar niet op een geïsoleerde manier. Ook 
het bestaande publiek, de artiesten en de inhoudelijke 
visie van het huis moesten geïntegreerd worden in het 
proces. Zo is het programma Help, er zitten kinderen in 
de concertzaal ontstaan, waarbij kinderen op verkenning 
gingen naar muziekinstrumenten, bezettingen, uitvoer-
ders, componisten en de tijdgeest waarin een bepaald 
muziekstuk werd gemaakt. Ook de kennismaking met de 
uitvoerende artiesten en het publiek van connaisseurs 
was onderdeel van dit kleine programma.

Omdat de concentratie van kinderen niet sterk genoeg 
is om een volledig concert bij te wonen, lieten we het 
concert onderbreken om met de kinderen de zaal te 
verlaten en met hen verder te werken op het muziek-
materiaal. Dat leverde heel wat discussies op met 
AMUZ, dat twijfelde over deze stap. ‘Ons publiek wil 
een beleving van een concert zoals het dat gewend  
is’, zo klonk het. Zou het getrouwe publiek zo’n inter-
mezzo wel aanvaarden? Dergelijk uitgangspunt heeft 
eigenlijk niets met het kunstgebeuren te maken, maar 
wel met het vasthouden aan een traditionele manier 
van muziek beleven. Daarbinnen is eigenlijk geen 
plaats voor het jongere publiek dat AMUZ graag  
wilde aantrekken. Als je die blinde vlek samen kunt 
doorprikken, is er veel mogelijk. Het zijn misschien 
kleine stapjes in het proces naar participatie, maar 
blijkbaar grote stappen voor een structuur die zich 
maar moeizaam laat veranderen. 

 Dit proces heeft er bijvoorbeeld ook toe geleid dat een 
AMUZ-medewerker die participatieprojecten als vaste 
opdracht kreeg, zodat hij mee kon bewaken welke toekom-
stige programma’s geschikt zijn voor dergelijke initiatieven 
en welke van de uitvoerende kunstenaars bereid zijn 
om mee te werken. Ook bij deFilharmonie hebben we 
ervoor gezorgd dat de uitvoerende muzikanten (en dus 
geen externe educatieve medewerkers) zelf een deel van 
het begeleidingswerk met de doelgroep op zich konden 
nemen. De tijd en middelen investeren om elk aspect van 
de organisatie te herbekijken vanuit een participatie-focus 
is een must om zulke processen te laten slagen.

Oordelen versus verbinden

Is het ultieme doel van participatie dan dat het 
verruimde publiek elke kunstvorm mooi of goed moet 
leren vinden? Die pedagogische visie op kunst is vaak 
nog een verborgen wens van organisaties die onze 
expertise inroepen. Wij zeggen hier categoriek ‘neen’ 
op: bij participatie gaat het niet over oordelen — dat 
zou net contraproductief de kracht van kunst verloren 
laten gaan — maar over het verbinden van werelden, 
van manieren van kijken, van zingeving. Het is dus niet 
de kunstvorm, maar de kunstbeleving en de reflectie 
op het ‘zijn’ die hierbij centraal staat. Dat heeft twee 
kanten: het kunstwerk en zijn context, en de eigen  
beleving en achtergrond van de toeschouwer, deel-
nemer. Wil men van ‘deelhebber’ spreken, dan is het 
noodzakelijk dat er een (herkenbare) connectie tussen 
beide wordt gecreëerd. 
 Veel kinderen en jongeren, maar ook nogal veel 
volwassenen vinden klassieke muziek bijvoorbeeld 
ouderwets. Ook hedendaagse composities worden 
hierbij in één adem van tafel geveegd. Binnen AMUZ, 
dat onder andere artiesten zoals het Goeyvaerts 
Strijktrio, More Maiorum of het HERMESensemble 
programmeert, brengen wij kinderen die nog nooit 
muziek hebben gespeeld samen met professionele 
muzikanten. Zij nemen hen mee in hun zoektocht naar 
de best mogelijke uitvoering van een muziekstuk en de 
achterliggende zingeving ervan. Ze laten de kinderen 
ervaren dat muziek spelen niet gaat om ‘kijk eens wat  
ik kan’, maar over een poging tot doorvoelde expressie. 
 Wij gaan van daaruit nog een stap verder: wij 
proberen samen met die kinderen, jongeren, volwassenen 
ook effectief in de wereld van het ensemble te stappen. 
Vanuit die belevenis ontdekken ze zelf de moeilijkheden 
en mogelijkheden om met kunst iets te vertellen.  

“ Kunsthuizen zijn toe aan een 
interne verbouwing zodat ze  
doordrongen worden van de wil  
om de dynamiek tussen maker, 
kunstwerk en publiek toegankelijker 
te maken.  ”
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Die zoektocht — heel dikwijls aangeduid als ‘het artistieke 
proces’ — is hier de essentie. 
 Het resultaat kan voor de deelnemers heel verschil-
lend zijn. Zo werkten we voor deFilharmonie met 
jongeren rond het iconische Le Sacre du Printemps 
van Stravinsky. We lieten hen samen met muzikanten 
en een musicoloog grasduinen in de muziek en 
probeerden te achterhalen wat dit met hen en de muzi-
kant doet, uit welke tijdgeest het stuk is ontsproten, 
en of er parallellen te trekken zijn met hun leefwereld. 
Door een dynamiek op te zetten tussen de maker (die 
niet meer leeft), zijn product (dat de tijd overleefd 
heeft) en dat te verbinden met de kijker/luisteraar/‘-
deelhebber’ (die dat op zijn beurt verbindt met hoe hij 
vandaag in de wereld staat) ontstaat er een ‘geboeid 
zijn’. De jongeren hebben vervolgens op die muziek  
een nieuwe dansvoorstelling gemaakt vanuit hun eigen 
kijk op de wereld. 

De nieuwe rol van de kunsthuizen
 
Kunsthuizen die willen werken rond participatie, nodigen 
participatieve kunstorganisaties nog vaak uit via de 
deur van de publiekswerking — het complexe netwerk 
van communicatie, marketing, informatie, ontvangst 
en begeleiding dat ervoor moet zorgen dat er publiek 
in de zaal zit — of van de educatieve dienst, die het 
kunstgebeuren fleurig moet omkaderen. Die educatieve 
of participatieve productielijn vanuit de inhoudelijke 
visie van een huis wordt zelden tot nooit gearticuleerd 
in de programmering. Ook de vele kunstenaars met wie 
we samenwerken — onder anderen Kristof Van Gestel, 
Reinout Dewulf, Katrien Oosterlinck, Kate McIntosh en 
Stefan Perceval — worden door kunsthuizen op hun beurt 
vaak nog veroordeeld tot ‘de educatieve ruimte’ terwijl 
ze geen educatief, maar wel een artistiek-participatief 
doel voor ogen hebben. Zij zijn op zoek naar een manier 
om samen met een publiek of toevallige groep kunst te 
beleven. Deze kunst, al dan niet vanuit een voorbedachte 
format of methode, in samenspraak met de toeschouwer 
laten ontstaan, is voor velen van hen de ultieme partici-
patievorm. Zij gaan ervan uit dat samen een kunstwerk 
maken of het zich laten voltrekken van een kunstwerk het 
ideale uitgangspunt is om mensen te laten meedenken, 
reflecteren en beleven. 
 Zo ging Kristof Van Gestel, artist in residence bij het 
S.M.A.K., de uitdaging aan om een werk te maken in de 
hal van het museum. Vanuit de ervaring van het kunst-
werk Conversation Piece/AM konden de toeschouwers 
met de kunstenaar een privaat gesprek aangaan. Kunst 
was in dit opzicht geen tentoonstelling meer, maar een 
gebeuren dat zijn betekenis kreeg in samenspraak met 
het publiek. Zo’n participatief project tast de grenzen  
van de museale context anno 2016 af. Het vergt een 
enorme uitdaging om zowel de artistieke leiding van  
het huis als de dienst educatie, de curatoren, de commu-
nicatieafdeling enzovoort op hetzelfde spoor te krijgen 
en om nieuwe manieren van denken, organiseren en 
presenteren te introduceren in een grote structuur zoals 
het S.M.A.K. Zeker als je dan nog enkele stappen verder 
wilt zetten en in het museum samen met passanten een 
werk wilt laten ontstaan. 

 Maar precies omdat participatie een dynamiek 
veroorzaakt in het hele huis, zoals bij AMUZ het geval 
was, moeten kunsthuizen ons veel vroeger bij het 
proces betrekken. Als een kunsthuis voluit wil gaan 
voor participatie, zet het geen projectje op met een 
plaatselijke school of lokale groep nadat het artistieke 
parcours al volledig is uitgezet, maar groeien die 
projecten parallel vanuit de grotere inhoud. Daardoor 
zullen ze nadien ook hun effect kunnen hebben op de 
programmering en de communicatie. 
 Dat heeft wel als gevolg dat kunsthuizen aan een 
interne verbouwing toe zijn. Ze moeten doordrongen 
zijn van de wil om de dynamiek tussen maker, kunstwerk 
en publiek toegankelijk te maken voor een diverse groep 
mensen, met op maat gemaakte participatieve trajecten 
en projecten. Participatie functioneert in elk huis anders. 

Uit de recente subsidieplannen van heel wat huizen  
blijkt in elk geval dat er een groot verlangen is om  
participatieve projecten een centrale plaats in het  
denken en handelen te geven. Dat kunnen we alleen 
maar aanmoedigen. Het is waar dat er nog veel onduide-
lijkheid heerst over wat participatie nu precies inhoudt, 
en hoe het gedefinieerd moet worden zodat het zich  
kan onderscheiden van publiekswerking of kunstedu-
catie. Maar ook dat is iets wat bottom-up moet ontstaan: 
we moeten met het hele veld op zoek naar nieuwe 
methoden en vormen die van onderuit ontstaan, op  
het snijpunt tussen publiek, kunstwerk en kunstenaar.  
Er is exploratie en experiment nodig, en vooral de 
durf om onze werkingen, zowel intern als extern, te 
herdenken. Daarvoor zijn tijd en middelen en veel 
wederzijds engagement noodzakelijk. 
 De kunsten zijn altijd al een belangrijke factor 
geweest om zicht te krijgen op gedachten, gevoelens, 
dromen en concepten over ons bestaan. In die zin geldt: 
kunst is gelijk aan educatie. Kunsteducatie en participatie 
gaan in die zin niet over ‘iets doen in de rand’, maar zijn 
altijd al aanwezig in de kern van elke organisatie die zich 
met kunst bezighoudt. Alleen vanuit die synergie zal 
participatie, als praktijk met een sterk maatschappelijk  
en politiek potentieel, zich volledig kunnen emanciperen.

“ Is dat een kwestie van angst of 
arrogantie, dat veel kunsthuizen 
niet eens vanachter de muur van 
hun ivoren toren komen kijken? ”

Tijl Bossuyt is artistiek en zakelijk leider van  
De Veerman.

(A) Rituals Now (project  
 rond Stravinsky) © De Veerman
(B) Kinderen worden als componisten
 geboren © De Veerman
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ALLE TRAGEDIES, ALLE KOMEDIES.     

Met 36 miniatuuropvoeringen – even grappig, fasci-
nerend als toegankelijk – bewijzen de theaterpioniers 
van Forced Entertainment opnieuw hun indrukwek-
kende vertelkracht. De cast? Doodgewone huis-, tuin- 
en keukenobjecten. De scène? Een tafelblad van één 
meter lang.

‘A salt and pepper pot for the king and queen. A ruler 
for the prince. A spoon for the servant. Lighter fluid 
for the innkeeper. A water bottle for the messenger.’

BOEK JE TICKETS VIA
NTGENT.BE  •  CAMPO.NU  •  KAAITHEATER.BE

COMPLETE
WORKS:
TABLE TOP
SHAKESPEARE

FORCED 
ENTERTAINMENT

7-12.3.17
21-26.3.17CAMPO,

GENT

KAAITHEATER,
BRUSSEL

20
17

CAMPO = ONBETAALBAAR
Makerscollectief ONBETAALBAAR 
palmt de komende jaren CAMPO boma in!

OPENINGSWEEKEND:    
Workshops, expo, open atelier, 
local food & drinks, party, …

Dit voorjaar onder meer met Milo Rau, Arend Pinoy, 
Benjamin Verdonck & Willy Thomas, Lisbeth Gruwez, Julian 
Hetzel, Forced Entertainment, Dana Michel, Hof van Eede, 
Volmir Cordeiro, Atelier Bildraum, Myriam Van Imschoot & 
Willem de Wolf, cie. DeSnor, Robbert&Frank Frank&Robbert 
en Boris Van Severen & Jonas Vermeulen 

27.–29. 
JAN



‘Iedere voorstelling is een antwoord 
op wat je ervoor hebt gemaakt.’ 
Choreograaf Joke Laureyns van 
kabinet k zegt het naar aanleiding 
van de nieuwe voorstelling Horses, 
waarin vijf jonge kinderen tussen 
9 en 13 jaar, drie professionele 
dansers en twee muzikanten op 
scène staan, bakske vol. Is het 
omdat al die lijven op zich al zo 
veel ruimte innemen, dat er voor 
‘andere’ betekenisdragers — een 
decor, een verhaal — geen plaats 
meer is? Of is het een volgende 
sprong in het parcours van een 
gezelschap dat al vijftien jaar 
volwassen dans creëert met 
kinderen? In ieder geval wordt 
Horses meer dan ooit gedragen 
door het vertrouwen tussen 
vallende, dragende, verbonden 
lichamen — door dans in zijn meest 
abstracte definitie. Kabinet k kiest 
weer voor de vormelijke puurheid 
van in zijn beginjaren, maar dan 
zonder de naïviteit. En zo slaat de 
pendel van het artistieke parcours 
voortdurend heen en weer tussen 
donker en licht, tussen uitbundig en 
verstild, tussen vorm en verhaal.

Al van bij het begin van hun dans-
gezelschap kiezen choreografen 
Joke Laureyns (°1972) en Kwint 
Manshoven (°1971) ervoor om te 
werken met een gemengde cast, 
die vaak ook uit jonge kinderen 
bestaat. Van het schattigheidseffect 
houden ze zich ver verwijderd; het 
is hen te doen om het contrast 
tussen de puurheid van die jonge 
lijven en de geladenheid van ouder 
wordende lichamen, de specifici-
teit van beschadigde lichamen of 
de behendigheid van getrainde, 
professionele danslijven. Het gaat 
hen om de schoonheid die schuilt 
in het verschil, in de diversiteit 
van verschillende danstalen op 
scène. Toch groeide kabinet k het 
afgelopen decennium vooral uit tot 
sterkhouder van de ‘jeugddans’, of 
de ‘kinderdans’, of de ‘dans voor en 
met kinderen’ — hoe je het choreo-
graferen van kinderen ook mag 
noemen. Joke Laureyns pleitte in 

2011 in de ‘Staat van de jeugddans’ 
nog voor de emancipatie — en 
de gelijke behandeling — van dat 
moeilijk benoembare genre. 

Vanaf 2002 creëert kabinet k een 
aantal opgemerkte voorstellingen. 
Hun danstaal groeit uit het werken 
op de vloer en bevat de sporen van 
het dagelijkse spel van hun (jonge) 
performers. Een formule is er niet: 
voor elke productie brengt kabinet 
k andere mensen samen en dat 
betekent voor de groep telkens 
een nieuw onderzoek. Toch is het 
zo dat de voorstellingen elkaar 
ook uitlokken, elkaar aantikken als 
dominosteentjes, in de uitdieping 
van of net de contrastwerking met 
hun voorganger. Zo maakt het 
onbewuste, speelse en vanzelf-
sprekende vormonderzoek uit de 
beginjaren (Shelter, 2005; Questo 
Ricordo, 2006) plaats voor een 
meer gegronde, inhoudelijke 
inzet — noem het gerust een 
meer ‘politieke’ invulling van de 
danstaal. In rauw/raw (2013) zetten 
zeven kinderen tussen 8 en 12 jaar 
zich schrap om de klappen die het 
leven uitdeelt op te vangen. Waar 
de sfeer in Einzelgänger (2008) 
en Unfold (2009) nog verstild en 
dromerig was als een schilderij van 
Vermeer, komt in i see you (2012) 
de energieke, uitbundige kant 
van kabinet k bovendrijven. De 
woordloosheid van de voorgaande 
producties wordt in 2015 uitge-
daagd met de talige dansproductie 
bab(b)el. En na de donkere toon 
van het bijna dystopische rauw/
raw keert kabinet k met Horses 
terug naar een hoopvol verhaal 
van verbondenheid.

Na het statement, terug naar het 
fysieke. Na het verhaal, terug naar 
de pure aanwezigheid, met de 
dansers als middelpunt — zíj zijn 
het verhaal. Horses is misschien 

wel de meest dansante voor-
stelling die kabinet k tot nu toe 
maakte. Niet het kinderspel was 
dit keer het vertrekpunt voor het 
ontwikkelen van het materiaal, wel 
de intense groepsimprovisaties, 
waarbij het onderscheid tussen 
kinderen en volwassenen meer 
dan ooit vervaagde. Iedereen 
danser, daarmee uit. Met zichzelf 
als onderwerp duwen de dansers 
het gezelschap een volgende 
episode binnen — een volgend 
hoofdstuk in het grotere verhaal 
van kabinet k. 

Iedereen

Evelyne Coussens is freelance 
cultuurjournalist voor De 
Morgen en verschillende cultuur-
media, waaronder Ons Erfdeel, 
rekto:verso en Staalkaart.

Vormgeving en beeldselectie: 
kabinet k met Kurt Van der Elst

danser

Kunstenaarsbijdrage:  
kabinet k
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Eendracht maakt 
theater

Waarom de nieuwe generatie podiumkunstenaars weer als collectief  
op de planken staat

In oktober boksten in Amsterdam vier 
groepen jonge theatermakers de Nacht 
van de Collectieven in elkaar. Twee 
weken lang sloten ze zichzelf samen 
op om te onderzoeken wat termen als 
‘massa’, ‘generatie’ of ‘collectief’ precies 
betekenen. Daaruit blijkt dat ze zich op 

meer dan één manier afzetten tegen het 
economische klimaat, de grote theater-
instituten en, jawel, ook tegen de collec-
tieven die hen voorgingen.

december 2016

Door Robbert van Heuven
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Er komt een busje het toneel opgereden. Enkele mensen 
stappen uit, schudden handen met anderen die uit koepel-
tentjes komen geklauterd. Nieuwe tentjes worden opgezet, 
campingstoeltjes worden opengeklapt. Het theaterkamp 
dat de Nacht van de Collectieven heet, is begonnen.
 In een loods in Amsterdam-Noord werkten vier 
jonge collectieven (Lars Doberman, BOG., Nineties 
Productions en URLAND) twee weken aan die presen-
tatie. Het resultaat, voor een volgepakte en uitgelaten 
tribune, is een veelkleurige, bizarre, beeldende en muzi-
kale revue van uiteenlopende scènes die toch allemaal 
om eenzelfde thema draaien: wat betekent het om een 
verzameling individuen, een (theater)groep, een massa, 
een collectief, een generatie te zijn? 
 Vooral die laatste twee zijn bijzonder intrigerende 
vragen, gezien de hernieuwde populariteit bij jonge 
theatermakers voor het collectief als organisato-
risch principe. De vier groepen die aan de Nacht van 
de Collectieven werkten, zouden nog aangevuld 
kunnen worden met Schwalbe, De Nwe Tijd, Tijdelijke 
Samenscholing, Moeremans & Sons, De Theatertroep, 
De Stormvogels en ongetwijfeld nog een hoop meer.  
En dan rekenen we al wat oudere groepen als Wunder-
baum en De Warme Winkel niet eens meer mee.

Waar komen die collectieven plots allemaal vandaan? 
Zoals onder anderen wijlen Marianne Van Kerkhoven 
opmerkte, zijn de artistieke en de economische omstan-
digheden van het theatermaken nauw met elkaar 
verweven. Het lijkt dus aannemelijk dat de bezuinigingen 
op de kunsten enerzijds, en anderzijds de institutionali-
sering van diezelfde kunsten een belangrijke rol spelen 

bij de opkomst van de nieuwe collectieven. Om met het 
eerste te beginnen: er is voor jonge makers in Nederland 
weinig geld en ruimte. Die vind je wel bij instituten, zoals 
de grote gezelschappen, of bij productiehuizen. Maar 
beide richten zich toch vooral op regisseurs en geven 
bovendien een stevige artistieke en zakelijke sturing 
aan wat er gemaakt moet worden. Niet alleen moet een 
jonge theatermaker in het profiel van het gezelschap of 
het productiehuis passen, er moeten ook bezoekcijfers 
gehaald en voorstellingen verkocht.
 Voor een jonge acteur of theatermaker die zich wil 
bezighouden met artistiek onderzoek is er dus weinig 
ruimte in de huidige structuur. Het verbaast dan ook niet 
dat steeds meer jonge acteurs en theatermakers erom-
heen beginnen te werken. Of zich organiseren in kleine, 
collectieve structuren die zich richten op gezamenlijk artis-
tiek onderzoek. Misschien dat ze als collectief wel subsidie 
aanvragen, maar ze drukken de kosten door heel veel 
zelf — en samen — te doen: marketing, de zakelijke bureau-
cratie, de verkoop van de voorstellingen, het bouwen  
van decors of de organisatie van randprogramma’s.

“ Er is bij steeds meer jonge  
theatermakers en acteurs weerstand 
tegen de grote onderlinge concur-
rentie, die al op school ontstaat. ”
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 Overigens lijkt er een kentering van het systeem aan 
te komen. Juist door het behoorlijke (artistieke) succes 
van een aantal collectieven, beginnen die toch weer hun 
weg te vinden binnen de instituten, zoals bij het nieuw 
gevormde Theater Rotterdam (een samenvoeging van 
het Ro Theater, Wunderbaum, Productiehuis Rotterdam 
en de Rotterdamse Schouwburg). Daar krijgen onder 
andere Tijdelijke Samenscholing, Schwalbe en URLAND 
een (al dan niet tijdelijke) plek.

Jackass en Stravinsky

Het hernieuwde succes van collectieven lijkt ook samen 
te hangen met de behoefte aan onderzoek naar nieuwe 
theatertalen en een, bewust of onbewust, verzet tegen 
het neoliberale individualisme. Zo is er bij steeds meer 
jonge theatermakers en acteurs weerstand tegen de grote 
onderlinge concurrentie, die al op school ontstaat. Die 
concurrentie komt voort uit het gebrek aan werkplekken, 
waar je eigenlijk alleen nog terechtkunt als je je in de artis-
tieke mal van een instituut weet te persen. De hernieuwde 
populariteit van het collectief als organiserend principe 
komt dan voort uit het verzet tegen het systeem dat van 
kunstenaars al op school concurrerende individuen maakt. 
Ze moeten vechten in een hard en competitief werk-
veld, waarin je handigheid om het systeem te bespelen 
misschien wel belangrijker is dan je artistieke vragen. 
 Ondertussen lijkt een groep jonge makers ook 
behoefte te hebben aan experimenten waarin gezocht 
wordt naar nieuwe theatertalen. Theatertalen die 
aansluiten bij de eerste generatie die is opgegroeid 
met toegang tot de eindeloze informatiestroom van het 
internet. De traditionele (theater)canon is maar een van 
de cultuuruitingen waarmee zij via verschillende media 
werden overspoeld. 
 Een scène tijdens de Nacht van de Collectieven  
toont de jongens van de groep die zich bloot en met  
een helmpje op uit een rijdende auto laten vallen om 
vervolgens rond te dansen op Le Sacre du Printemps.  
Tot een van hen zodanig wordt opgejaagd dat hij tegen 
een lamp loopt, waardoor zijn vleugels lijken te smelten. 
De scène is los van de culturele referenties al intrige-
rend, maar ze verbindt ook Amerikaanse actiefilms, 
Jackass, Stravinsky, performancekunst, de Griekse 
mythologie en klassiek ballet met elkaar, en verwijst 
en passant ook naar de recente nieuwsberichten over 
ontgroeningen bij studentenverenigingen. En zo kent 
elke scène van deze collectieven duizend-en-een verwij-
zingen naar pop, games, wetenschappelijke literatuur,  
de actualiteit en de klassieke literatuurcanon. 

Daarin ligt een belangrijk verschil met legendarische 
oudere collectieven als Discordia, Het Barre Land,  
De Roovers, tg STAN of Dood Paard. Bij die gezel-
schappen was en is de (klassieke theater)tekst het 
uitgangspunt en object van collectief onderzoek. 
Die tekst wordt in een open spel tussen acteur en 
toeschouwer ontleed en op nieuwe betekenissen onder-
zocht. Elke voorstelling, elke gespeelde avond is een 
doorlopend onderzoek naar de kern van het theater en 
het toneelspelen. De voorstellingen spelen zich dan ook 
altijd in het hier en nu van het theater af, in een min of 

meer open communicatie tussen speler en toeschouwer, 
die samen verantwoordelijk zijn voor de betekenis van 
de tekst en de avond. Het niet-spelen, of het demonstre-
rend spelen om de communicatie in het hier en nu open 
te houden en niet weg te zakken in een fictiewereld,  
is een kenmerk van vrijwel alle oudere collectieven.  
Al verschillen de groepen in de mate waarin ze hun  
teksten vastleggen binnen een dramaturgisch concept.
 De verdere emancipatie van de acteur is een belang-
rijke verdienste van de groepen. Niet langer was de 
regisseur de artistieke stem van een voorstelling, waarin 
de acteurs vooral materiaal waren voor diens artistieke 
visie. De acteurs vonden in hun collectieven een manier 
om zich aan die artistieke greep te ontworstelen en 
zelf naar een gezamenlijk gedragen betekenis van een 
toneeltekst te zoeken. Bovendien sloot de organisatie-
vorm van het collectief aan bij een antiautoritaire en 
marxistische ideologie, waarmee de makers zich verwant 
voel(d)en. De oudere groepen hebben hun wortels dan 
ook in de culturele revolutie van 1968. Het Werktheater, 
waarvan ‘Discordiaan’ Jan Joris Lamers een van de 
oprichters was, kwam direct voort uit Aktie Tomaat, dat 
vanuit een verzet tegen de versteende grote instituten 
een nieuw cultuurbestel eiste.

Naar buiten kijken

Tijdens de Nacht van de Collectieven leest een van de 
acteurs aan een tafeltje met boeken — toch een veel 
voorkomend vormelement bij de oudere groepen — voor 
uit het hoofdstuk over collectieven in Postdramatisch 
theater van Hans-Thies Lehmann, waarin onder andere 
het werk van Het Barre Land en Dood Paard wordt 
besproken. Om daarna het boek dicht te slaan met de 
veelzeggende opmerking: ‘Maar dat ligt achter ons.’
De opmerking werd door het jonge publiek op gelach 
onthaald, maar helemaal waar is ze niet. Er zijn nog altijd 
een aantal artistieke kenmerken die de oudere met de 
nieuwe collectieven verbinden. De belangrijkste daarvan 
zijn het belang van het hier en nu en het gezamenlijke 
artistieke onderzoek. Natuurlijk is die erkenning van 
de theatrale constructie in de communicatie tussen de 
acteur en de toeschouwer inmiddels gemeengoed in 
het Nederlandstalige theater, mede dankzij de artistieke 
invloed van de oudere collectieven. 
 Dat jonge theatermakers die invloed meenemen 
in hun eigen werk is niet zo verwonderlijk. Maar toch 
verschillen de groepen daarmee van een aantal leef-
tijdsgenoten. Regisseurs, zeker zij die voor de grote zaal 
gaan regisseren, zoals Olivier Diepenhorst of Thibaud 
Delpeut, lijken weer een voorkeur te ontwikkelen voor 
de vierde wand. Dat geldt ook voor meer experimentele 

“ Het is geen toeval dat vrijwel 
elke voorstelling van de nieuwe 
collectieven openstaat voor  
vele interpretaties.  ”
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regisseurs en makers, zoals Davy Pieters, die hermeti-
sche fictieve ruimtes creëert waarin het publiek soms 
wel wordt aangesproken, maar dan als bezoekers van 
die fictieve ruimte. Niet in het theater in het hier en nu.
 Bij de nieuwe collectieven worden nauwelijks nog 
toneelrollen gespeeld, al zijn er uitzonderingen, zoals 
bijvoorbeeld De Theatertroep. De collectieven staan 
vooral als zichzelf op het toneel om een onderzoek te 
presenteren. En ook de presentatie van het onderzoek als 
kern van de voorstelling delen veel collectieven met de 
oudere generatie. Alleen is de (toneel)tekst en het spelen 
niet langer datgene, of het enige, dat onderzocht wordt. 

Een van de redenen daarvoor is dat de collectieven niet 
langer alleen maar bestaan uit acteurs. Zo kennen meer-
dere collectieven leden die als muzikant zijn opgeleid 
of zowel acteur als muzikant zijn, zoals URLAND (Jimi 
Zoet), Tijdelijke Samenscholing (Stan Vreeken) en Lars 
Doberman. Tegelijkertijd zijn er ook leden die bijvoor-
beeld interesse hebben in techniek en nieuwe media, 
zoals in het geval van URLAND. Door die interdiscipli-
naire samenstelling van de groepen en de interesse in 
bredere culturele referenties dan de tekstcanon alleen, 
ontstaat interessant nieuw onderzoek naar de relevantie 
van theater voor de 21ste eeuw. Terwijl de oudere collec-
tieven de neiging hadden en hebben om zich in het thea-
trale onderzoek op te sluiten in het theater en daarbij 
de rest van de wereld buiten te sluiten, draaien de 
nieuwe collectieven zich naar buiten in een poging hun 
onderzoek te koppelen aan een groter maatschappelijk 
engagement. Hun voorstellingen zijn dan ook vaak een 
theatraal verslag van die zoektocht. 
 Elk collectief heeft daarvoor zijn eigen methoden. 
Zo gingen De Nwe Tijd en Tijdelijke Samenscholing op 
reis naar respectievelijk Groenland en New Orleans om 
van die reizen theatraal en muzikaal verslag te doen, in 
de voorstellingen Heimat 2 en The Big Easy. URLAND 
zoekt het in technisch onderzoek en doet in de internet-
trilogie Prometheus ontketend een poging om te onder-
zoeken wat nieuwe technologieën betekenen voor het 
theater en voor de menselijke communicatie. Zo was 
EXPLORER een verkenning naar hoe motion capture 
(bewegingen van acteurs via de computer vertalen 
naar de bewegingen van digitale personages) de acteur 
letterlijk kan laten verdwijnen, of juist volledig kan laten 
opgaan in een andere, niet-bestaande werkelijkheid. 
 Mimecollectief Schwalbe onderzoekt hoe het het 
publiek een fysieke en actieve ervaring kan laten onder-
gaan. Zo kon het publiek in Schwalbe zoekt massa 
meedoen om samen een grote en continu bewegende 
massa te vormen. In Schwalbe speelt een tijd bouwde 
het collectief gedurende zes nachtelijke uren een aantal 
decors op en af, wat niet alleen een fysieke inspanning 
van de makers maar ook van het publiek vroeg. BOG. 
gaat meer uit van de tekst, maar probeert via die tekst 
het individuele en het collectieve te verbinden: door 
interviews met experts te houden, maar ook door vragen 
aan hun vaste bezoekers voor te leggen, verzamelt het 
collectief individuele verhalen en ervaringen die het in 
de voorstelling stapelt tot een collectief groter verhaal. 
Een verhaal waarin al die verschillende perspectieven 
een plaats krijgen in een door de spelers voorgedragen, 
poëtische toneeltekst. 

De buitenwereld, de techniek, de toeschouwer, de actu-
aliteit: ze krijgen allemaal een actieve rol toebedeeld 
in de voorstellingen van de nieuwe collectieven. In die 
zin trekken de groepen het collectief-zijn door naar de 
toeschouwers en de wereld buiten het theater. Wat dat 
betreft is er bij veel groepen een groot, zij het impliciet, 
politiek engagement. Voor hen lijkt de collectieve theaterer-
varing een reactie te zijn op de gefragmenteerde en indivi-
duele samenleving. Zo vallen organisatievorm, inhoud en 
maatschappelijk engagement met elkaar samen.
 Maar de leden van de collectieven zijn ook kinderen 
van de ironische en post-postmodernistische 21ste eeuw, 
met een broertje dood aan kritiekloos collectivisme en 
politieke stelligheid. Als je het negatief wilt stellen, lijden 
zij aan een metamodernistische obsessie met de einde-
loze nuance. Een eenduidige waarheid bestaat voor hen 
niet. Alleen verschillende (individuele) perspectieven en 
een oneindige hoeveelheid informatie, culturele identi-
teiten en referenties. 
 Een dergelijke visie op de werkelijkheid zou uiteraard 
de hele idee van een collectief kunnen ondergraven. 
De Nacht van de Collectieven was dan ook te lezen als 
een worsteling met wat collectiviteit in 2016 eigenlijk 
nog betekent. Zo probeert Thomas Dudkiewicz een 
wetenschappelijke tekst over het politieke engagement 
van collectieven voor te lezen, terwijl een dichte massa 
kruipende zombies er met zijn microfoon vandoor gaat. 
In een andere scène probeert de groep met spandoeken 
iets politiek geëngageerds over collectiviteit te zeggen. 
Dat mislukt faliekant, omdat het onmogelijk blijkt de 
verschillende leden van het collectief op één lijn te 
krijgen en de boodschap leesbaar te krijgen. De span-
ning tussen collectief en individu en de onmogelijkheid 
om zo tot harde politieke stellingname te komen, wordt 
daarmee in een simpel en sterk beeld vervat.

Supercollectief

Die spanning tussen individualisme en gezamenlijkheid 
wil niet zeggen dat een zekere mate van collectiviteit 
onmogelijk is. Niet voor niets speelt het samen muziek 
maken zo’n belangrijke rol tijdens de Nacht. Of het nu 
een meerstemmige a-capellazang is of een gezamenlijk 
gespeeld rocknummer, waarin ook de amuzikalen uit 
de groep een rol krijgen toebedeeld: op zo’n moment 
vormt de groep wel degelijk een collectief, zij het een 
dat bestaat uit individuen met verschillende instru-
menten. Net zo goed zijn de individuele collectieven 
tijdens de Nacht in staat een supercollectief te vormen: 

“ De buitenwereld, de techniek,  
de toeschouwer, de actualiteit:  
ze krijgen allemaal een actieve  
rol toebedeeld in de voorstellingen 
van de nieuwe collectieven. ”
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Robbert van Heuven is theaterjournalist en dramaturg. 

die samenwerking mag dan een worsteling zijn, het is 
wel een gezamenlijke worsteling waarbij er naar elkaar 
geluisterd moet worden en op elkaars ideeën dient te 
worden gereflecteerd. Zoals mooi wordt verbeeld in de 
scène waarin de groep rond een microfoon zit, als rond 
een kampvuur, en alle leden een voor een hun lieve-
lingscitaat voorlezen. Hoe divers die citaten ook mogen 
zijn, de gedeelde ervaring van het luisteren maakt 
het tot een collectieve gebeurtenis. En als Thomas 
Dudkiewicz met het publiek het lied ‘Steek je hand op, 
als je … bent’ zingt, waarin de ‘…’ steeds een ander 
groepskenmerk is (links, rechts, moe, muziekliefhebber, 
buikgrieppatiënt enzovoort), ontstaan er in het publiek 
steeds wisselende kleine collectieven die onderdeel  
zijn van het grotere geheel.
 Zo weet het supercollectief de tegenstelling tussen 
individualisme en collectivisme deels op te heffen en 
tegelijkertijd iets te zeggen over de hernieuwde rele-
vantie van collectieven voor het theater. Juist de veel-
heid aan culturele referenties, disciplines en vragen die 
elk collectief onderzoek aan de voeten van het publiek 
neerlegt, maakt het ervaren ervan een collectieve 
gebeurtenis. Het is geen toeval dat vrijwel elke voor-
stelling van de nieuwe collectieven openstaat voor vele 
interpretaties. Juist door die veelheid aan referenties is 
ook een veelheid van betekenissen mogelijk. De groepen 
dringen het publiek geen betekenis op: het ontstaan van 
een betekenis is een collectieve verantwoordelijkheid 
tussen groep en toeschouwer. 
 In de wervelende mensenmassa die Schwalbe zoekt 
massa is, wordt niet alleen op het toneel een massa  
individuen tot een collectieve beweging gebracht.  

De voorstelling maakt bij elke toeschouwer individuele 
interpretaties los: voor de een gaat het over de snelheid 
van deze tijd, voor de ander over hoe we gedwee de 
massa volgen. Maar uiteindelijk nodigt de voorstelling 
uit tot een individueel-collectief denken over massa’s, 
waarbij elke mogelijke interpretatie een juiste is. In 
de voorstelling GOD van BOG. buitelen de mogelijke 
perspectieven op God en religie over elkaar heen, 
zonder dat daarover een standpunt wordt ingenomen. 
Juist dat laat de toeschouwer vrij om te associëren en te 
reflecteren over hoop, troost en zekerheid. Zo ontstaat 
een collectief denken tussen groep en publiek, waarin 
elke individuele gedachte waar mag zijn en bijdraagt  
aan de collectieve gedachte.
 Ook de Nacht van de Collectieven deed een 
uitzinnig collectief aanbod aan referenties, gedachten, 
beelden, teksten en ideeën. Een aanbod waarin elk 
publiekslid — deel van het die avond aanwezige collec-
tief — onbekommerd individueel mentaal kon gras-
duinen. Het individuele denken, kortom, als een zinvolle, 
collectieve handeling. 

(Beeld)  Nacht van de collectieven 
  © Jochem van Laarhoven
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Spelen op het  
scherp van de snee

De sociaal-economische realiteit van de podiumkunstenaars in Vlaanderen

Sinds 2014 zagen drie studies het 
levenslicht die, vanuit het perspectief 
van de kunstenaar zelf, de sociaal-eco-
nomische situatie van podiumkunste-
naars in Vlaanderen cijfermatig in beeld 
hebben gebracht. Een analyse van de 

belangrijkste onderzoeksresultaten  
leert dat die situatie op zijn zachtst 
gezegd precair is.

december 2016

Door Delphine Hesters

TIJDSVERDELING WERKZAAMHEDEN  
PODIUMKUNSTENAARS  
 (n= 347) (studie 2016)
59% artistiek werk in de podiumkunsten
11% niet-artistiek werk in de podiumkunsten
8% artistiek werk in andere artistieke disciplines
22% werk buiten de kunsten

22%

8%

11%

59%

5%

47%

13%

4%

12%

19%

SAMENSTELLING INKOMSTEN  
PODIUMKUNSTENAARS 
 (N=250) (studie 2016)
47% inkomsten uit artistiek werk in  
 de podiumkunsten
13% inkomsten uit niet-artistiek werk in  
 de podiumkunsten
4% inkomsten uit artistiek werk in andere  
 artistieke disciplines
12% inkomsten uit werk buiten de kunsten
19% werkloosheidsuitkeringen
5% andere uitkeringen
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We zijn al een tijdje vertrouwd met de notie van een 
nieuw loopbaantijdperk, waarin de hiërarchische, 
stabiele loopbaan van weleer plaatsmaakt voor flexibele, 
ongebonden of nomadische loopbanen. Hoewel het gros 
van de werknemers in België nog steeds een vrij traditi-
onele carrière heeft, vormt de artistieke sector de uitzon-
dering op de regel. De arbeidsmarkt van de kunsten — en 
bij uitbreiding van de creatieve sectoren — wordt bij 
uitstek gekenmerkt door projectmatig werk, waarbij een 
aaneenschakeling van eigen projecten en opdrachten bij 
verschillende opdrachtgevers de norm is. Verschillende 
auteurs beschouwen de (podium)kunstenaar daarom als 
het paradigmatische voorbeeld van de ‘post-fordistische 
arbeider’, die ons kan leren welke consequenties dit 
nieuwe loopbaantijdperk kan hebben voor individuele 
werknemers in de huidige context. 
 Hoewel dit gegeven van de kunstenaar als proto-
type al vaker geponeerd is, bestaat er nog maar weinig 
wetenschappelijk onderzoek dat de realiteit van de 
kunstenaars in kaart brengt vanuit het perspectief van 
de individuele kunstenaar zelf. Afgelopen jaren zijn in 
Vlaanderen evenwel drie studies gerealiseerd die de 
sociaal-economische situatie van podiumkunstenaars 
cijfermatig in beeld hebben gebracht: een eerste met 
een focus op acteurs (2014), een tweede op dansers 
in Brussel (2015) en een derde op podiumkunstenaars 
(zonder de acteurs), als deel van een ruimer onderzoek 
naar alle kunstenaars in Vlaanderen (meer bepaald in de 
muziek, beeldende kunsten, film, literatuur en podium-
kunsten) (2016). Meer tekst en uitleg over het opzet van 
die drie studies lees je in het kader aan het einde van 
het artikel. Wat volgt is een samenvatting van de belang-
rijkste onderzoeksresultaten. 

Jobs jobs jobs

In de Vlaamse podiumkunsten heeft de klassieke gezel-
schapsstructuur als basismodel van (samen)werken 
de laatste decennia plaatsgemaakt voor projectmatig 
werk. Het gros van de podiumkunstenaars werkt van 
project naar project, wordt geëngageerd op basis van 
contracten van bepaalde (en vaak korte) duur bij diverse 
organisaties en werkt samen in telkens andere constel-
laties. Onvermijdelijk in die realiteit is dat kunstenaars 
terechtkomen in een situatie van multiple jobholding: ze 
oefenen gelijktijdig verschillende jobs uit — uit artistieke 
interesse, maar ook uit financiële noodzaak. Ter illus-
tratie: in het onderzoek van Annelies Van Assche over de 
Brusselse dansmakers gaf acht op de tien respondenten 
aan dat ze meer dan één job hadden op het moment 
van de bevraging. Die jobs of activiteiten bevinden zich 
niet enkel binnen het artistieke veld en bestaan ook niet 
alleen uit artistieke activiteiten. 
 In het kunstenaarsonderzoek van 2016 werd gepolst 
naar alle soorten activiteiten die de respondenten in 
referentiejaar 2014 uitoefenden, onderverdeeld in vier 
soorten: artistieke activiteiten binnen de podiumkunsten 
(spelen van voorstellingen, creatie op eigen of ander-
mans initiatief, onderzoek, …); gerelateerde activiteiten 
in de discipline (lesgeven, coaching, productie en zake-
lijk werk, geluid- of lichtontwerp, …); artistieke activi-
teiten in andere disciplines; en jobs buiten de kunsten.  

Telkens gaf 60 à 75 procent van de podiumrespondenten 
aan in 2014 voorstellingen te hebben gespeeld, gewerkt 
te hebben aan een eigen creatie of aan een creatie van 
iemand anders, en onderzoek te hebben gevoerd. Meer 
dan de helft van de respondenten in referentiejaar 2014 
was betrokken bij meer dan vier producties.
 In de acteursstudie van 2014 bleek dat 40 procent 
van de acteurs in referentiemaand november 2013 bij 
meer dan één gezelschap aan de slag was. Er zit dus al 
heel wat overlap in de strikt artistieke jobs die ze binnen 
de podiumkunsten uitoefenen. Daarnaast engageren ze 
zich nog in andere activiteiten. Lesgeven (65 procent) 
en coaching (50 procent) zijn de meest gerapporteerde 
niet-artistieke activiteiten binnen de podiumkunsten. 
Meer dan 40 procent van de respondenten doet ook 
productie- en zakelijk werk. Opmerkelijk is ook dat drie 
kwart van de podiumkunstenaars ook artistiek actief is 
in andere kunstdisciplines — voornamelijk beeldende 
kunst, muziek en film — waarmee ze zich duidelijk 
onderscheiden van de andere disciplines als de meest 
veelzijdige kunstenaars. Daartegenover staat dat ze dan 
weer de kunstenaarsgroep zijn die het minst van al een 
betaalde job heeft die zich volledig buiten de kunsten-
sector situeert — slechts een op vier rapporteert een 
niet-kunstgerelateerde betrekking. Ter vergelijking: bij de 
beeldend kunstenaars en schrijvers en illustratoren ligt 
dat percentage het hoogst, om en nabij de 40 procent. 

Time is money

Hoe de diverse activiteiten zich tot elkaar verhouden in 
de tijdsbesteding en inkomsten van de podiumkunsten-
respondenten, wordt voorgesteld in volgende grafieken. 

GRAFIEK 1.  TIJDSVERDELING WERKTIJD VAN  
 DE PODIUMKUNSTENAARS 
 (percentages) (studie 2016)
GRAFIEK 2. SAMENSTELLING INKOMSTEN PODIUMKUNSTENAARS 
 (percentages) (studie 2016)

  ZIE TITELPAGINA

De podiumkunstenaars besteden gemiddeld 59 procent 
van hun tijd aan hun artistieke activiteiten als podium-
kunstenaar (acteurs iets meer, met twee derde van hun 
tijd). Daarmee scoren ze relatief hoog in vergelijking  
met de andere disciplines. Een kleine 80 procent van  
de werktijd speelt zich af binnen de contouren van  
de kunstensector. Ook Annelies Van Assche polste 
naar de tijdsbesteding van de Brusselse dansmakers.  

“ In alle kunstdisciplines geldt  
dat slechts een kleine groep van 
kunstenaars zijn of haar volledige 
inkomen enkel en alleen uit  
artistieke kernactiviteiten haalt.  
Onder de podiumkunstenaars  
is deze groep het kleinst. ”

47%
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Ze stelde vast dat haar respondenten een gemid-
delde van 6 procent van hun werktijd spenderen aan 
niet-kunstgerelateerde jobs, wat dus aanzienlijk lager ligt 
dan de 22 procent uit de kunstenaarsstudie (zie grafiek 1).  
Zoals verderop blijkt, betekent dat niet zomaar dat 
dansmakers minder dan de andere podiumkunstenaars 
de financiële nood voelen om niet-artistieke jobs op 
te nemen. Dat ze minder ‘extra’ jobs opnemen, draagt 
kennelijk bij aan hun erg lage totale inkomsten.

Grafiek 2 toont dat tegenover de 59 procent werktijd 
besteed aan artistiek werk als podiumkunstenaar 
gemiddeld slechts 47 procent van de inkomsten 
staat. Opmerkelijk in bovenstaande grafiek is ook dat 
tegenover 22 procent tijd besteed aan werk buiten de 
kunsten slechts 12 procent van de inkomsten staat. 
Podiumkunstenaars halen als groep een vijfde van 
hun inkomen uit werkloosheidsuitkeringen — veruit 
het meest van alle kunstenaars. De gemiddelden voor 
de kunstenaars uit de film, beeldende kunst, muziek 
en literatuur lopen van 5 procent tot 13 procent. Dat 
gegeven kunnen we verbinden met de vaststelling dat 
podiumkunstenaars in vergelijking met de andere disci-
plines ook wat meer tijd aan hun kunst besteden. Binnen 
de groep podiumkunstenaars werd de statistische test 
gedaan: in periodes zonder jobs kunnen terugvallen op 
een werkloosheidsuitkering onder het regime van het 
‘kunstenaarsstatuut’, blijkt een significant verschil te 
maken in de tijd die je aan artistiek werk kunt besteden. 
Wie kan terugvallen op het statuut, besteedt gemiddeld 
66 procent van zijn of haar werktijd aan artistiek podium-
werk, en wie dat niet kan slechts 47 procent. 
 In alle kunstdisciplines geldt dat slechts een kleine 
groep van kunstenaars zijn of haar volledige inkomen 
enkel en alleen uit artistieke kernactiviteiten haalt. Onder 
de podiumkunstenaars is deze groep echter het kleinst. 
Een op de vijf filmmakers haalt zijn of haar volledige 
inkomsten uit filmwerk. Bij auteurs, illustratoren, muzi-
kanten, componisten en beeldend kunstenaars gaat het 
over ongeveer 12 procent. Voor de podiumkunstenaars en 
acteurs liggen de percentages op 10 procent en 8 procent. 

Het einde van de maand

Flexwerk wordt in de vakliteratuur geassocieerd met 
‘precariteit’. Wie projectmatig werkt, kent onvermijdelijke 
periodes van inactiviteit, en wanneer die niet of onvol-
doende gecompenseerd worden en de vergoedingen 
voor de periodes waarin wél gewerkt wordt bovendien 
aan de lage kant liggen, blijft ook het globale inkomen 
op een (te) laag niveau hangen. Dat wordt tastbaar in de 
data. Centraal in de drie onderzoeken stond de peiling 
naar de inkomsten van de kunstenaars. In de ruime 
kunstenaarsstudie en acteursstudie werd aan de hand van 
eerder gedetailleerde instructies gepolst naar het totale 
netto-jaarinkomen uit alle bronnen samen (werk, beurzen, 
auteursrechten, KVR, uitkeringen, …) minus de beroeps-
kosten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
netto-jaarinkomsten voor alle kunstdisciplines, voor al wie 
volledig onder het werknemersstatuut valt — veruit het 
meest courante statuut in de podiumkunsten.

TABEL 1. NETTO-JAARINKOMSTEN 2014 VOOR WERKNEMERS  
 (in euro) (studie 2016, acteurs 2014)

Podiumkunstenaars hebben een mediaaninkomen van 
17.142 euro. Dat wil zeggen dat de helft van de respon-
denten minder inkomsten heeft dan dit bedrag, en  
de helft meer. Een kwart van de podiumkunstenaars  

Regisseurs en 
scenaristen

24.965 12.600 18.000 26.000 139

Beeldend  
kunstenaars

14.715 7.000 13.786 20.000 211

Auteurs &  
illustratoren

21.752 12.000 20.670 29.850 97

Muzikanten en 
componisten

22.877 12.000 20.000 29.700 305

Podium- 
kunstenaars

17.504 11.360 17.142 24.000 166

Acteurs 19.952 14.017 19.000 24.000 173
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ONDERZOEKEN 

1. In september 2014 
startte Annelies Van Assche 
Choreographies of Precariousness. 
A Transdisciplinary Study of the 
Working and Living Conditions in 
the Contemporary Dance Scenes 
of Brussels and Berlin, een onder-
zoeksproject gefinancierd door 
het FWO-Vlaanderen en begeleid 
door Katharina Pewny en Rudi 
Laermans. In die multidisciplinaire 

doctoraatsstudie onderzoekt ze 
niet alleen de sociaal-economische 
positie van hedendaagse dansers in 
Brussel en Berlijn, maar ook hoe die 
positie een invloed heeft op het artis-
tieke productieproces en esthetische 
aspecten van het werk. 
 Om een zo groot mogelijke groep 
‘professionele hedendaagse dansers 
gevestigd in Brussel’ te kunnen 
benaderen, gebruikte Van Assche 
vier ingangen: de ex-studenten van 
P.A.R.T.S.; subsidieaanvragers bij de 
Vlaamse overheid die gevestigd zijn 
in Brussel; dansmakers met wie de 
werkplaatsen Workspace Brussels, 
wp Zimmer en Summer Studios 
(P.A.R.T.S en Rosas) de afgelopen 

jaren gewerkt hebben; en artiesten 
gelinkt aan dans(co)producties 
in de productiedatabank van het 
Vlaams Theaterinstituut (intussen 
Kunstenpunt). Dat leverde een totale 
lijst op van meer dan 2.000 namen 
van mensen die potentieel binnen 
de doelgroep vielen. Uiteindelijk 
werd de analyse gemaakt op basis 
van 94 volledig ingevulde en valide 
vragenlijsten. Het kwantitatieve mate-
riaal moet dienen om een typologie 
van dansmakers op te stellen, om 
vervolgens in Brussel en in Berlijn 
een aantal cases uit diverse profielen 
te kunnen selecteren die gedurende 
langere tijd gevolgd worden via  
interviews en observatie. 
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(zie ‘percentiel 25’) stelt het met 11.360 euro of minder. 
De totale inkomens van de acteurs liggen wat hoger. 
Alleen de beeldend kunstenaars hebben (heel wat) 
minder inkomsten op jaarbasis. 
 In de acteursstudie bleek dat het inderdaad de 
‘flexwerkers’ zijn die de laagste inkomens hebben. 
Terwijl het totale gemiddelde jaarinkomen op ongeveer 
20.000 euro ligt, hebben de acteurs in loondienst een 
gemiddeld inkomen van 24.929 euro netto op jaarbasis. 
Acteurs die volgens losse opdrachten werken, landen  
als groep op 16.044 euro. 

Wat opvalt in de studie van 2016, is dat het gemiddelde 
inkomen bij de podiumkunstenaars niet meer stijgt 
vanaf de leeftijdscategorie van 35-44 jaar. De gemid-
delde netto-inkomsten van de leeftijdsgroep 55-64 jaar 
zijn met 18.400 euro op die manier maar half zo hoog 
als die van de muzikanten van dezelfde leeftijd. Bij de 
acteurs was wel een groei vast te stellen met de leeftijd, 
met gemiddeld 14.000 euro bij 22-32-jarigen naar 26.000 
bij 55-plussers. De genderloonkloof die we kennen van 
de reguliere arbeidsmarkt, tekent zich ook duidelijk af 
onder kunstenaars. In de podiumkunsten is de gender 
gap het grootst bij de min-35-jarigen (met zo’n 6.000 
euro verschil in inkomsten op jaarbasis). In de daarop-
volgende leeftijdsgroepen is ze kleiner. 
 Enkele interessante vergelijkingspunten helpen om 
in te schatten hoe hoog of laag die inkomens zijn. De 
mediaan van het netto belastbaar inkomen van alle 
belastingplichtigen in inkomstenjaar 2013 op de globale 
arbeidsmarkt lag op 24.664 euro — een bedrag dat geen 
enkele van de kunstdisciplines haalt. Artiesten zijn 
nochtans beduidend hoger geschoold dan de globale 
bevolking. 85 procent van de podiumrespondenten heeft 
een diploma hoger onderwijs, tegenover 40 procent 
van de werkende bevolking in België. Vergelijken we de 
inkomens van de kunstenaars met lonen voor gelijk-
aardige functies in andere sectoren, dan wordt nog 
duidelijker dat de kunstenaars weinig verdienen. Een 
benchmarkingstudie, uitgevoerd in opdracht van de 
sociale partners van Paritair Comité 304, concludeerde 

dat voor vergelijkbare profielen op de arbeidsmarkt de 
mediaan op respectievelijk 21.826 euro (voor uitvoe-
rende artiesten), 27.979 euro (voor creërende artiesten) 
en 38.975 euro (voor regisseurs of choreografen) ligt. 
Paritair Comité 304 bepaalt de schalen met bijbehorende 
minimumlonen van de cao Podiumkunsten. 
 Annelies Van Assche berekende dat het equivalente 
netto-maandinkomen voor een alleenstaande werk-
nemer zonder kinderen in schaal C van de cao (de schaal 
die als minimum geldt voor betaling van kunstenaars in 
kleinere organisaties) ligt op 1.460 euro en stelde vast 
dat ongeveer drie vierde van haar respondenten met 
hun geschatte maandinkomen op basis van hun losse 
opdrachten die minimumnorm niet halen. Een ander 
referentiepunt is het leefloon voor alleenstaanden. Dat 
bedraagt op dit ogenblik ongeveer 10.400 euro op jaar-
basis of — gedeeld door 12 — 866 euro per maand. Een 
vijfde van de respondenten van Van Assche heeft een 
lager inkomen.

Passie maakt kwetsbaar

90 procent van de podiumkunstenaars en acteurs is 
tevreden over de inhoudelijke en artistieke aspecten  
van de job, en ongeveer evenveel over de mogelijkheid 

“ Als zelfs kunstenaars die de 
klok rond werken aan het einde 
van de maand nog onder de rode 
lijn van de minimumlonen vallen, 
dan is dat een belangrijk signaal 
dat ons hele interne systeem van 
werken, samenwerken en verlonen 
aan herziening toe is. ”

De resultaten van de enquête  
bij de Brusselse dansmakers  
zijn hier te vinden: http://www.
theaterwetenschappen.ugent.be 
/node/230 

2. Op voorzet van De Acteursgilde, 
de belangenbehartiger van de 
acteurs in Vlaanderen, bestelde de 
toenmalige Minister van Cultuur 
Joke Schauvliege een wetenschap-
pelijk onderzoek naar de sociaal-eco-
nomische positie van de acteurs in 
Vlaanderen — in 2014 gepubliceerd 
onder de titel Acteurs in de spot-
light. De voornaamste thema’s die 
in de vragenlijst aan bod kwamen, 

waren de diverse activiteiten van de 
acteurs (artistieke en niet-artistieke, 
binnen en buiten de kunsten), de 
inkomsten die daartegenover staan, 
tijdsbesteding, de statuten waarin 
men werkt, auteurs- en naburige 
rechten, de zoektocht naar jobs, 
beroepskosten, rechten, arbeids-
tevredenheid en kanalen van advies  
en ondersteuning.
 Om de dataverzameling op een 
wetenschappelijke manier te kunnen 
uitvoeren, werd een databank opge-
steld met contactgegevens van 641 
professionele acteurs in Vlaanderen 
op basis van de ledenlijst van De 
Acteursgilde en contacten van het 
Vlaams Theaterinstituut. Naast 

herhaaldelijke mailings naar die indi-
viduele acteurs werd ook een open 
oproep gelanceerd. In totaal zijn 457 
vragenlijsten verwerkt in de analyse. 

Het onderzoeksrapport van  
deze studie is te vinden op 
kunsten.be — ‘dossiers’ —  
‘De kunstenaar centraal’

3. Meteen na het verschijnen van de 
acteursstudie in 2014 broedden een 
aantal spelers uit het kunstenveld 
en de onderzoekers van de UGent 
die de studie uitvoerden (CuDOS) 
op een vervolg, dat kunstenaars 
uit alle artistieke disciplines zou 
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Delphine Hesters is hoofd podiumkunsten bij Kunsten- 
punt. 

tot zelfontplooiing. Als drie belangrijkste motieven 
om actief te blijven in het hedendaagse dansveld, 
vernoemden de dansmakers artistiek plezier, levenslang 
leren en zelfontplooiing. De intrinsieke motivatie en 
gedrevenheid is met andere woorden groot en compen-
seert ogenschijnlijk de precaire realiteit die net geschetst 
werd. De ongebonden, flexibele loopbaan wordt in de 
vakliteratuur gekoppeld aan een nieuw soort ‘vrije werk-
nemer’. Die gaat gericht op zoek naar gelegenheden voor 
verandering, accepteert de onzekerheden van de baan, is 
geïnteresseerd in uitdagend en gevarieerd werk en breidt 
daartoe voortdurend de eigen vaardigheden uit. Hoewel 
de inhoudelijke gedrevenheid dus erg groot is, blijkt 
het met de liefde voor de onvoorspelbaarheid van de 
loopbaan echter nogal mee te vallen. Twee derde van de 
acteurs stelt flexibiliteit aantrekkelijk te vinden, maar daar-
naast geeft ook bijna de helft aan dat er te veel flexibiliteit 
van acteurs wordt verwacht. Met andere woorden: flexibi-
liteit graag, maar met mate. Maar liefst 65 procent maakt 
zich zorgen over het behouden of vinden van opdrachten 
als acteur en een bijna even grote groep vindt de onzeker-
heid van het acteursbestaan te groot. Vooral de financiële 
onzekerheid valt heel wat acteurs zwaar.

Hun grote gedrevenheid maakt kunstenaars ook kwets-
baar in hun relatie tot andere spelers. De onderzoeken 
brachten ook in kaart hoe kunstenaars heel wat artistiek 
(en gerelateerd) werk leveren waar geen vergoeding 
tegenover staat. Met name een belangrijk deel van de 
kern van het artistieke zelf — onderzoek, eigen creatie 
en dramaturgie — wordt door een goede helft van de 
respondenten gerapporteerd als niet-betaalde activi-
teiten. Tegenover presentatie en creatie in andermans 
werk staat vaker een vergoeding. Bijna de helft van de 
respondenten uit de dansstudie gaf aan maar tot maxi-
maal de helft van hun werkelijke arbeidsuren betaald 
te krijgen. Achter dat fenomeen schuilen verschillende 
logica’s. Een daarvan is dat de grote drive van kunste-
naars hen in een zwakkere positie plaatst bij onderhan-
delingen, en het mogelijk maakt om financiële risico’s  
op hen af te wentelen.

Wake-upcall

De inkijk in de sociaal-economische realiteit van kunste-
naars toont aan dat de huidige juridische kaders voor 
tewerkstelling, sociale zekerheid en verloning niet 
volstaan om de werknemer in het arbeidsmarktmodel 
met codewoorden flexibiliteit, projectwerk en intrinsieke 
gedrevenheid voldoende sociaal-economische veiligheid 
te bieden. Wie de sleutels van het arbeidsmarkt- en 
sociale-zekerheidsbeleid van de toekomst in handen 
heeft, kan dus maar beter leren van die ‘testcase’ van de 
kunsten. Maar de kunstensector zelf mag niet wachten 
tot de ruimere kaders nieuwe antwoorden bieden. Als 
zelfs kunstenaars die de klok rond werken, die volop 
geëngageerd worden in het professionele circuit en wier 
artistiek werk door professionals bejubeld wordt, aan 
het einde van de maand nog onder de rode lijn van de 
minimumlonen vallen, dan is dat een belangrijk signaal 
dat ons hele interne systeem van werken, samenwerken 
en (wat en hoe) verlonen aan herziening toe is. 

onderzoeken op basis van dezelfde 
onderzoeksvragen en methodologie. 
Op die manier wilden ze een omvat-
tend zicht krijgen op ‘de kunstenaar’ 
in Vlaanderen, en vanuit een compa-
ratief perspectief grip krijgen op de 
eigenheid en problematieken van 
iedere discipline. Een ruime groep 
betrokkenen — de Vlaamse over-
heid, Kunstenpunt, Kunstenloket, 
het Vlaams Fonds voor de Letteren 
(VFL), het Vlaams Audiovisueel 
Fonds (VAF), het Sociaal Fonds 
voor de Podiumkunsten (SFP), 
ACOD-cultuur en Overleg 
Kunstenorganisaties (oKo) — bracht 
de middelen samen om dit plan 
te verwezenlijken. De resultaten 

verschenen in november 2016: Loont 
passie? Een onderzoek naar de soci-
aal-economische positie van profes-
sionele kunstenaars in Vlaanderen. 
 In totaal werden er 2.706 
vragenlijsten ingevuld die mee zijn 
opgenomen in de analyse van het 
onderzoek. De resultaten rappor-
teren over 392 regisseurs en scena-
risten, 716 beeldend kunstenaars, 
308 schrijvers en illustratoren, 899 
muzikanten en componisten en 391 
podiumkunstenaars. Omdat acteurs 
twee jaar geleden pas bevraagd 
zijn, werden ze niet meer opnieuw 
aangeschreven. Onder de podium-
kunstenaars in die studie bevinden 
zich heel wat dansers, maar ook 

theatermakers die zich niet in de 
eerste plaats als ‘acteur’ profileren, 
en spelers uit het hybride veld van 
de performance. 

Het ruime onderzoeksrapport van 
dat onderzoek en een bevattelijke 
samenvatting, inclusief fiches  
per discipline, zijn terug te vinden 
op kunsten.be — ‘dossiers’ —  
‘De kunstenaar centraal’
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‘Doen wat je wilt,  
is een voorrecht.  
En een nachtmerrie’

Choreograaf David Hernandez over de ups en downs  
van het kunstenaarschap

In haar onderzoek bestudeert theater-
wetenschapper Annelies Van Assche 
de werk- en leefomstandigheden van 
hedendaagse-danskunstenaars in 
Brussel en Berlijn, en hoe die invloed 
hebben op hun werkprocessen, hun 
methodes en hun artistieke werk.  

Naar aanleiding van de eerste resul-
taten (zie p. 48) praat ze met choreo-
graaf David Hernandez, die in januari in 
première gaat met Sketches on Scarlatti. 

december 2016

(A)

Door Annelies Van Assche
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ETC Wat is voor jou de waarde 
van onderzoek naar het dans-
beroep in het algemeen en 
de situatie in de ‘danshoofd-
steden’ Brussel en Berlijn in 
het bijzonder?

D.H. Ik denk dat het vooral belang-
rijk is om het werk van kunstenaars 
te demystificeren. In een tijd met 
steeds meer rechtse regeringen,  
die cultuur zien als een luxe, is  
het belangrijk om licht te werpen  
op de werkomstandigheden van 
kunstenaars en te verduidelijken  
dat het geen wijn, kaviaar en  
bohemian lifestyle is. Ik denk dat  
de mythe van de luie kunstenaars  
die leven van belastinggeld kan 
worden doorbroken door de situatie 
te humaniseren. 
 Meer informatie is ook belang-
rijk om betere omstandigheden te 
creëren. Berlijn was een broeinest 
voor dans in de jaren negentig,  
maar de stad is niet meer het para-
dijs voor freelancers dat het ooit is 
geweest. Brussel wordt, volgens 
mij, geconfronteerd met een verge-
lijkbare daling, zeker als het huidige 
beleid en de subsidiebezuiniging 
worden voortgezet. Het is dus zeker 
interessant om deze twee steden  
als casestudy’s te nemen.

ETC In onze data observeren we 
een neiging naar zelfpreca-
risering onder de Brusselse 
danskunstenaars. De respon-
denten lijken bereid om 
inkomen op te offeren voor 
immateriële baten, gemo-
tiveerd door het verlangen 
om kunstenaar te zijn. 
Bijvoorbeeld: in het algemeen 
gaven ze aan tevreden te zijn 
over het beroep, onafhanke-
lijk van het inkomen of de 
toegang tot het kunstenaars-
statuut. Herken je dat in  
je eigen traject?

D.H. Volgens mij is het een onge-
lukkig neveneffect van de beslissing 
om van kunst je leven te maken. Ik 
ken niemand die zich tevreden voelt 
met de onzekerheid en het gebrek 
aan stabiliteit waarmee ze worden 
geconfronteerd als kunstenaar.  
Ik denk wel dat kiezen voor dit  
soort werk je in contact houdt met 
essentiële menselijke kwesties. Je 
werkt aan het leven dat je wilt leiden, 

en je stelt je steeds de vraag naar 
wat voor leven je op zoek bent.  
Een heleboel enge dingen gaan 
gepaard met dat privilege, en  
onzekerheid is er één van.

ETC In dat opzicht blijkt uit onze 
bevindingen dat het kunste-
naarsstatuut in België, dat 
onder meer zorgt voor de 
dekking van de periodes 
tussen de korte contracten, 
daadwerkelijk tracht om 
een   sociaal-economische 
bescherming te bieden, 
aangepast aan de sector. 
Het vermindert namelijk de 
onzekerheid tot semi-preca-
riteit door de flexicurity (een 
combinatie van flexibiliteit 
en sociale bescherming) die 
het verleent. In het rapport 
stellen we een aantal sugges-
ties voor om dat regime te 
verbeteren. Jij hebt al enkele 
jaren toegang tot het kunste-
naarsstatuut: hoe heb jij  
de voor- en nadelen ervaren 
en welke suggesties heb je 
ter verbetering? 

D.H. Dat is een interessant 
onderwerp. Ik heb inderdaad het 
kunstenaarsstatuut, maar ik gebruik 
het bijna nooit, omdat ik gelukkig 
meestal voldoende contracten heb. 
Zelfs als ik ergens een gaatje heb, 
maak ik er niet echt gebruik van.  
Ik besloot namelijk om genoeg 
geld te sparen om de hiaten tussen 
contracten te overbruggen. Ik  
doe dat om verschillende redenen. 
Ten eerste: de ene keer dat ik het 
kunstenaarsstatuut wel gebruikte en 
uitkeringen ontving, betaalde ik veel 
meer belastingen. Omdat ik naast 
mijn werkloosheid te veel werkte, 
waardoor ik in een nieuwe belasting-
schijf belandde. Dat gebeurde waar-
schijnlijk omdat ik niet goed genoeg 
weet hoe het systeem werkt, want 
voor anderen werkt het voordelig. 
Ten tweede: omdat het systeem 
weleens werd misbruikt, moeten 
we nu grote inspanningen leveren 
om er niet uitgeschopt te worden. 
Zo moeten kunstenaars soms 
om de negen maanden dossiers 
creëren om te bewijzen dat ze op 
zoek zijn naar werk. Ze moeten ook 
gesprekken bijwonen waarbij ze 
het gevoel krijgen ondervraagd te 
worden. Dat is moeilijk omdat je 

eigenlijk nooit ‘niet werkt’; je wordt 
gewoon niet altijd betaald voor wat 
je doet. Er is nooit genoeg tijd om 
alles te doen, zodat alle uren die je 
besteedt aan dat extra papierwerk in 
feite tijd wegneemt voor het creëren 
of het vinden van een volgende job. 
Toch kan ik begrijpen dat men streng 
moet zijn, maar ik ben niet zeker hoe 
dit opgelost kan worden. 
 Ten slotte: als je eenmaal in het 
systeem zit, zijn er geen binnen-
wegen. Als kunstenaar moet je soms 
buiten de lijntjes kleuren, want niet 
alles wat je doet past in de formule 
die verstaanbaar is voor de instan-
ties. Als je eenmaal in het systeem 
zit, moet je voortdurend bewijzen 
wat je besteedt en hoe je je tijd door-
brengt. Uiteindelijk moet je creatief 
zijn om je uitkeringen te rechtvaar-
digen, en dat is tijdrovend, moeilijk 
en demoraliserend. 
 Ik ben blij om het kunstenaars-
statuut als back-up te hebben, hoe- 
wel ik het liever niet gebruik. Het 
voelt inderdaad aan als een vangnet 
en een steunpilaar voor de precaire 
aard van wat we doen. Ik probeer nu 
te leren om een   meer leefbare plan-
ning op te maken voor mezelf, dus 
in de toekomst zal ik waarschijnlijk 
meer moeten rekenen op het statuut.

ETC Zoals je zei, blijkt uit ons 
onderzoek ook dat hedendaag-
se-danskunstenaars geneigd 
zijn om veel uren onbetaald te 
werken. Bijna de helft van de 
respondenten wordt slechts 
voor maximaal de helft van de 
effectieve werkuren betaald. 
Dat suggereert dat de schei-
ding tussen werk en privé in 
toenemende mate vervaagt. 
Hoeveel uur per dag zou je  
per dag zeggen dat je werkt?

“ Kiezen voor dit 
soort werk houdt 
je in contact met 
essentiële menselijke 
kwesties. Je stelt 
jezelf steeds de  
vraag wat voor  
leven je wilt. ”
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D.H. Vierentwintig! Soms slaap ik 
natuurlijk, maar ik werk bijna elke 
dag de hele dag. Er is eigenlijk geen 
doorsneeweek. Het is echt afhanke-
lijk van waar we op het moment aan  
werken. Een concrete repetitieperiode,  
een project of een lesopdracht 
bepalen wat errond gebeurt. Mijn 
instinct is om lege periodes, zoals 
onlangs, op te vullen zodat ik meer 
geld kan verdienen. Maar deze 
keer deed ik dat niet en besloot ik 
gewoon thuis te zijn, want ik sta echt 
op de rand van een burn-out. Ik heb 
zaken uitgesteld om thuis te zijn en 
te werken aan mijn lichaam, want ik 
had enkele fysieke problemen. Het 
voelde alsof ik uit elkaar zou vallen. 
Maar net dan is de scheiding tussen 
hoe ik werk en leef nog moeilijker te 
maken, want ik doe altijd aan multi-
tasking. Als ik kook, bijvoorbeeld, 
heb ik mijn gewichten en halters in 
de keuken, en ik check tegelijker-
tijd mijn e-mails, of ik luister naar 
muziek die ik wil gebruiken. 
 Ik combineer voortdurend te  
veel dingen. Dat probeer ik minder  
te doen, omdat ik denk dat ook 
daarom mijn hersenen in overdrive 
gaan. Het gebeurt zo vaak in de 
culturele sector dat je te lang in  

die overlevingsmodus blijft. Dat 
is een limbotoestand: het is noch 
dood, noch leven, het is proberen 
in leven te blijven. Die toestand 
verbruikt zo veel energie dat  
het bijna onvermijdelijk is dat  
je opbrandt, want je kunt dat  
geen jaren volhouden.

ETC Dat klinkt opvallend veel 
als de ‘langzame dood’ 
geïntroduceerd door Lauren 
Berlant. Ze doelt daarmee 
op het huidige fenomeen 
van een slijtende bevolking, 
zoals bijvoorbeeld door de 
toenemende zwaarlijvigheid. 
Maar het begrip verwijst in 
feite ook naar wat je hier 
omschrijft: mensen gaan  
er mentaal én fysiek op 
achteruit in dit werkregime, 
omdat ze blijven doorgaan  
in overlevingsmodus.

D.H. Maar we proberen het nu te 
veranderen, omdat de overlevings-
modus ervoor zorgt dat we niet 
meer genieten van wat we doen. Ik 
heb nog nooit een stuk gemaakt dat 
eruitziet zoals ik wil dat het eruitziet, 
zelfs met de geweldige dansers 

met wie ik werk. Zoals Hullabaloo, 
een stuk met zeven mensen op het 
podium en met veel choreografisch 
materiaal. Het vereist eigenlijk een 
parttime gezelschap van mensen 
die vaker samenwerken aan het 
materiaal, maar we hebben daar de 
infrastructuur niet voor. Iedereen 
komt vanuit het buitenland, maar we 
zijn niet in staat om te betalen voor 
de repetitietijd en daarom moet ik 
repetities zo kort mogelijk maken.  
We hernemen de show dus veel te 
snel, en dat is een groot probleem 
omdat mijn werk zo gedetailleerd is. 
 De grote vraag is: hoe kan ik dit 
blijven doen, wanneer ik alleen maar 
in overlevingsmodus kan zijn zodra 
het creatieproces voorbij is?  
En nu komen ook alle levensvragen 
die je jezelf eigenlijk nooit stelt,  
want je bent gewoon blij om het 
einde van het seizoen te halen en 
hoopt dat je nog steeds kunt  
werken in het volgende seizoen.  
Als   freelancekunstenaar ben je in 
feite perpetually unemployed: je 
bent altijd op zoek naar de volgende 
klus, en zelfs al heb je er veel, je  
bent nog steeds niet tewerkgesteld.  
Het is vermoeiend maar tegelijk  
ook fantastisch. Ik geniet ervan, 

(B)
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althans vroeger veel meer, dat ik 
mijn hele jaar kan plannen. Ik beslis 
wat ik doe en dat is zeldzaam in deze 
wereld. Het is echt een voorrecht, 
zoals ik eerder zei, maar wat het met 
zich meebrengt, is een nachtmerrie. 

ETC Heb je al eens nagedacht over 
het effect ervan op je artis-
tieke werk? Zou je kunnen 
vertellen over Sketches on 
Scarlatti, je nieuwste creatie, 
en hoe de overlevingsmodus 
dat stuk beïnvloed heeft?

D.H. Met Scarlatti als referentie-
punt sla je de spijker op de kop. Een 
festival in Bonn wilde Hullabaloo 
programmeren, maar de organisatie 
kon het niet betalen. Omdat we geen 
structurele subsidies hebben, moeten 
we precies wat het ons kost in reke-
ning brengen en dat was te duur. Ze 
wilden ons wel in hun programma en 
vroegen of we een work in progress 
konden maken. Uit gewoonte zei ik 
toe en we maakten in twee weken tijd 
een avondvullend stuk. Omdat het 
goed werd onthaald, hoort het nu  
tot het repertoire van dit seizoen. 
 In deze moeilijke tijd van 
subsidie -bezuinigingen en geldge-
brek gaf het ons de mogelijkheid om 
iets te creëren dat daaraan voorbij 
kon gaan, met een relatief laag 
stressniveau op het vlak van orga-
nisatie. Dus werd dat een strategie: 
we hadden een nieuw stuk, maar 
we hoefden geen subsidies aan te 

vragen. Hopelijk biedt het ons werk 
en houdt het ons gezicht in de markt, 
zodat we tijd winnen. 
 Maar het proces lijdt er wel 
onder. We hebben het in twee weken 
gemaakt en in december hebben we 
nog drie weken om het te voltooien 
met de rest van het coproductie-
geld. Ik hou van werken buiten het 
subsidiesysteem en ik zou het altijd 
doen als ik kon. Het geeft je veel 
meer artistieke vrijheid. Sketches on 
Scarlatti is van strategisch belang: 
we proberen het ook relatief goed-
koop te verkopen, zodat het moeilijk 
wordt om af te wijzen. Zo hebben 
we een waaier van vier lopende 
projecten die we kunnen verkopen, 
in alle prijsklassen.

ETC Waarom kan Sketches 
on Scarlatti zo goedkoop 
verkocht worden? Welke 
aspecten van de voorstelling 
maken het zo makkelijk 
verkoopbaar?

D.H. Er is geen vast decor en het 
vereist zeer weinig voorbereiding. 
Indien nodig, kan het op dezelfde 
dag worden opgebouwd en uitge-
voerd, wat onder meer extra hotel- 
en zaalkosten wegneemt. Ter verge-
lijking: voor For Movement’s Sake 
hebben we minstens één dag in het 
theater nodig met de set. Er is altijd 
een periode waarin we gratis werken 
om de show te hernemen, omdat 
we niet regelmatig tijd hebben 

om samen te werken. Bovendien 
komen de dansers voor Sketches on 
Scarlatti niet uit alle hoeken van de 
wereld, maar zijn we alle drie geves-
tigd in Brussel. Ik moest dat doen, 
en gelukkig ben ik heel blij met de 
mensen. Anders zou het elke keer 
dat ze naar Brussel komen te veel 
geld en administratief werk kosten 
voor een kleine, niet-gesubsidieerde 
organisatie als de onze. Zo is het 
bijna jammer dat ik internationaal 
zoveel geweldige mensen ontmoet 
met wie ik graag zou werken.

“ De overlevings-
modus in de culturele 
sector verbruikt zo 
veel energie dat het 
bijna onvermijdelijk 
is dat je opbrandt. ”

Annelies Van Assche is theater-
wetenschapper. Ze werkt aan  
een FWO-onderzoeksproject rond 
precaire werkomstandigheden  
van dansers in Brussel en Berlijn. 

(C)

(A) Sketches on Scarlatti  
& (B) © Christian Oeser
(C) For Movement's Sake  
 © Bart Grietens
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Macht, misbruik  
en incest

De zwarte fabels van Bruno Mistiaen

Bruno Mistiaen schreef de voorbije twee 
decennia meer dan een dozijn theater-
teksten waarin onze moraal een pijnlijke 
spiegel wordt voorgehouden. Toch doet 
zijn naam maar weinig belletjes rinkelen. 
Ten onrechte, want zijn door De Nieuwe 

Toneelbibliotheek uitgegeven teksten 
zijn een noodzakelijk tegengif voor  
de lichte kost die ons al te vaak  
wordt opgelepeld.

december 2016

(A)

Door Erwin Jans
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‘Bruno Mistiaen (Gent, 1959) vindt het leuk om toneeltek-
sten te schrijven. Hij heeft belangstelling voor de halfs-
lachtige, dubbelhartige, hypocriete en corrupte mens.’ 
Dat staat in de korte biografie van Bruno Mistiaen zoals 
opgenomen in zijn door De Nieuwe Toneelbibliotheek 
uitgegeven theaterteksten. Mistiaen is een van de 
weinige toneelschrijvers in Vlaanderen die toneelteksten 
schrijven los van een concrete opdracht, los van een 
geplande opvoering en los van een bepaald gezelschap. 
Voor die relatieve onafhankelijkheid betaalt hij wel een 
prijs: een aantal van zijn stukken werden niet opgevoerd 
en hij is als toneelschrijver nog steeds weinig bekend. 
 Mistiaens schrijversautonomie is er wellicht ook 
gedeeltelijk verantwoordelijk voor dat hij vrij ‘klassieke’ 
stukken schrijft. Het zijn geen scripts; zijn teksten zijn het 
duidelijke product van een schrijversintentie. Mistiaen 
levert geen ‘tekstmateriaal’ dat kan dienen als brandstof 
voor een voorstelling. Zijn stukken zijn af. Mistiaen expe-
rimenteert niet met taal of vorm. Hij bouwt zijn drama’s 
op rond een conflict, een ontwikkeling en een afloop, 
waarbij de dialoog de belangrijkste drager van de actie 
is. De matrix van Mistiaens stukken is een constellatie 
van een beperkt aantal personages, verbonden door 
familiebanden of door een liefdesrelatie. Ze spelen zich 
exclusief af binnen de muren van een huiskamer. 
 De oude Grieken wisten al dat iedere tragedie in 
wezen een familietragedie is, en dat hebben moderne 
schrijvers als Ibsen, Strindberg, O’Neill en Norén alleen 
maar bevestigd. Zoals bij al deze schrijvers zijn ook bij 
Mistiaen de familie- of liefdesrelaties grondig verstoord. 
De familie die een cocon zou moeten zijn van liefde, 
aandacht en zorg is integendeel een web van leugens, 
manipulatie en vernedering. Waar in Families and How 
to Survive Them (1984) van komiek John Cleese en 
psycholoog Robin Skynner de familie al een trauma 
is waarvan je niet herstelt, gaat Mistiaen nog een stap 
verder: de familierelaties zijn radicale parodieën en 
perversies van wat die relaties zouden moeten zijn.  
Hij schrijft geen tragedies, maar (zwarte) komedies. 

Slag in het gezicht

Precies in die groteske vertekening maken zijn stukken 
ook een morele scan van de hedendaagse samenleving. 
De ‘halfslachtige, dubbelhartige, hypocriete en corrupte 
mensen’ die de mistiaense huiskamer bewonen, zijn 
onze tijdgenoten. De titels van zijn stukken — Onze 
Lievevrouw van Pijn (1993), Vacherie (1995), De papa,  
de mama en de nazi (2003), Uw penis (2011), Jezus is  
een aap (2013), Oorlog, seks en hulpverlening (2014) en 
Mijn geld is op (2015) — roepen het beeld van een wereld 
op die in de greep is van seks, geld, religie, macht, 
misbruik en manipulatie. En die greep is wurgend: veel 
van Mistiaens stukken eindigen in moord of zelfmoord. 
 Bruno Mistiaen begon zijn toneelschrijverscarrière 
begin jaren negentig van de vorige eeuw. Op datzelfde 
ogenblik ontwikkelde zich in Engeland een vorm van 
drama waarmee zijn werk een zekere affiniteit vertoont. 
Stukken als Blasted (1995), Phaedra’s Love (1996) en 
Cleansed (1998) van Sarah Kane en Shopping and Fucking 
(1996) van Mark Ravenhill schokten de toenmalige 
Londense theaterwereld. Theateronderzoeker Aleks Sierz 

lanceerde in 2001 de term in-yer-face theatre om deze 
harde drama’s te omschrijven; anderen spraken van  
new brutalism en in Duitsland werd zelfs de omschrijving 
Blut und Sperma-dramatik gebruikt. Andere auteurs die 
tot deze groep gerekend worden, zijn Anthony Neilson 
met Penetrator (1993) en The Censor (1997), Martin 
Crimp met Attempts on Her Life (1997) en Patrick  
Marber met Closer (1997). 
 Al deze stukken ensceneren moreel afwijkend en 
taboedoorbrekend gedrag. Ze zijn een slag in het 
gezicht van een humanistische mensvisie: er wordt 
verkracht, gemarteld, vernederd, gemoord. Menselijke 
gevoelens en relaties lijken paradoxaal alleen maar 
mogelijk binnen een gedehumaniseerde en obscene 
slachtoffer-beulverhouding. Die stukken met hun expli-
ciet agressief en obsceen taalgebruik, hun perverse 
en manipulatieve personages en hun lichamelijk en 
seksueel geweld, waren uit op morele schok en provo-
catie bij de toeschouwers. 

Horror en verkrachting

Het in-yer-face theatre heeft ongetwijfeld de grenzen 
verlegd van het op het toneel representeerbare, net 
zoals Quentin Tarantino in dezelfde periode deed met 
Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1994), Jackie Brown 
(1997) en het tweedelige Kill Bill (2003/2004), allemaal 
films die zich afspelen in een maffioze wereld waar 
manipulatie, marteling en extreem geweld alledaagse 
omgangsvormen zijn geworden. Ook Natural Born 
Killers (1994) van Oliver Stone over een jong koppel  
dat door de media op de hielen gezeten al moordend 
door Amerika trekt, past in deze tegelijk voyeuristische 
en exhibitionistische cultus van bloed en geweld. 
 De plot van Mistiaens (niet-opgevoerde) stuk  
Vacherie kan als voorbeeld dienen van dit soort drama. 
Bobby, een mislukt model en een al even mislukte 
pornoster, en zijn vriendin Carolien, een prostituee, zijn 
verantwoordelijk voor de dood van hun baby. Wendy 
bezweek aan de gevolgen van mishandeling en onder-
voeding. Het stuk opent wanneer Fiona, de huisdokter, 
de doodsoorzaak komt vaststellen bij het levenloze 
lichaampje in de wieg. Wanneer Fiona begrijpt wat er 
is gebeurd, trekt Bobby een plastic zak over haar hoofd 
totdat ze bewusteloos ineenzakt. Bobby en Carolien 
discussiëren over wat ze met de twee lichamen moeten 
doen, maken ruzie en hebben vervolgens seks. Wanneer 
Fiona weer bijkomt, wordt ze verkracht. Daarna legt 
Bobby haar met haar hoofd in de gasoven, duwt een 
kaars in haar achterste, steekt die kaars aan en draait 
alle gasknoppen van het fornuis open. Met dat aan sm 
en horrorfilms ontleende beeld sluit het stuk af.

“ De ‘halfslachtige, dubbelhartige, 
hypocriete en corrupte mensen’ die 
de mistiaense huiskamer bewonen, 
zijn onze tijdgenoten.  ”
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Maar het in-yer-face theatre is meer dan een opeensta-
peling van brutaliteiten. Sierz omschrijft het als volgt: 
‘In-yer-face theatre is zowel een bepaalde sensibiliteit 
als een reeks van theatrale technieken. Het wordt 
gekenmerkt door een scherpe gevoeligheid voor en een 
intellectuele perceptie van de tijdgeest. Het is daarnaast 
een vorm van ervaringstheater dat gebruikmaakt van 
een rauwe en intense scenische taal, obscene woorden, 
beelden van acute pijn en compromisloze kwetsbaar-
heid, verhalen van slachtoffers die niet louter onschuldig 
maar vaak medeplichtig zijn, verteld binnen een tijds-
duur van anderhalf uur zonder pauze.’ 1 
 Vooral Sierz’ nadruk op de gevoeligheid voor en de 
intellectuele perceptie van de tijdgeest is van belang 
voor de drama’s van Mistiaen. Het is misschien geen 
toeval dat in Mijn geld is op verwezen wordt naar de 
schilderijen van Otto Dix en Georg Grosz, twee schil-
ders uit het interbellum die op een agressief-satirische 
en kritisch-groteske manier afrekenden met de zeden 
van hun tijd. Het is het cynisme en de zwarte humor 
die Mistiaens stukken een eigen karakter geven en ze 
bijvoorbeeld ver houdt van de romantiek van de abso-
lute liefde die Sarah Kanes stukken, ondanks al het 
beestachtig geweld, in laatste instantie fundeert. 
 Ook in de stukken van Mistiaen is er veel fysiek 
geweld, maar de nadruk ligt meer op het verbale 
conflict. In die zin sluiten zijn drama’s wellicht dichter 
aan bij wat de Nederlandse criticus en dramaturg Tom 
Blokdijk in de jaren tachtig omschreef als ‘het hilarische 
theater’: cynisch, hard, onsentimenteel, verbaal, vol 
zwarte humor en een uitvergroting van de alledaagse 
relationele psychologie. Stukken als Silicone, Pick-up,  
De hoeksteen en Tulpen Vulpen die de Nederlandse 
regisseur en auteur Gerardjan Rijnders tussen 1982  
en 1988 schreef, zijn hier voorbeelden van. Taal leidt niet 
langer tot communicatie, maar tot schijngesprekken en 
gebabbel. De structuren van de familie en het koppel 
worden genadeloos ontrafeld.

Huiskamer als laboratorium

Ook Mistiaen sluit zijn personages op in de huiskamer, 
de wereld van ouders en kinderen, van man en vrouw. 
Dat netwerk van relaties is getekend en vertekend 
door een trauma. Geen toeval dat incestueuze verhou-
dingen — de ontbinding van de huiselijke relaties bij 
uitstek — een centrale rol spelen in zijn teksten. In  
Onze Lievevrouw van Pijn is dat de herinnering aan  
een vakantie in Zwitserland tijdens de welke Neefje  
iets gehad zou hebben met Sol, de vrouw van Rainer.  

“ Het lijkt alsof Mistiaen met  
zijn personages een extreme  
laboratoriumopstelling uitprobeert 
en dan met zichtbaar plezier  
observeert wat er gaat gebeuren. ”
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Nu Rainer op sterven ligt, komt Neefje op bezoek om 
alsnog alles uit te klaren. Het wordt een pijnlijke drie-
hoeksconfrontatie, gekenmerkt door halve waarheden, 
egoïstische manipulaties en complete leugens, die 
uitloopt op een eindscène vol seks, fysiek geweld en 
dood. Mistiaens drama’s zijn een aaneenrijging van 
dergelijke ongemakkelijke situaties. Het lijkt alsof de 
schrijver met zijn personages een extreme laboratori-
umopstelling uitprobeert en dan met zichtbaar plezier 
observeert wat er gaat gebeuren. Als Mistiaen toneel-
teksten schrijven ‘leuk’ vindt, dan ook om die reden.

In Oorlog, seks en hulpverlening keert Kim uit de 
gevangenis terug naar haar adoptiemoeder Oda, haar 
adoptiebroer Wouter en diens vriendin Eva. Kim heeft 
vijf jaar eerder haar adoptievader met een hamer de 
schedel ingeslagen omdat ze zich niet langer welkom 
voelde na de geboorte van het ‘echte’ kind Wouter: 
‘Papa is de eerste man in wiens ogen ik zie wat ik in 
feite ben, een mormel, in huis gehaald uit kinderwens. 
Een menselijk huisdier dat sinds er een echt kindje is  
in de weg loopt maar dat jullie vanwege jullie mooie 
principes niet zomaar kunnen dumpen.’ Omdat ze zich 
lelijk, ongewenst en buitengesloten voelt, verdrinkt  
ze de hond: ‘Ik wil anderen doen lijden omdat ik zelf  
lijd door de schuld van anderen.’ 
 Terwijl Kim eronder lijdt dat ze niet wordt aange-
raakt, bestaat de perverse relatie tussen Wouter en Eva 
er precies in dat ze geen fysiek contact hebben: ‘Wij 
willen elkaar niet hébben. Je kunt nooit hébben wat je 
verlangt, al was het maar omdat je dan weer naar iets 
anders gaat verlangen. Dus moet je eigenlijk, in plaats 
van proberen je verlangen te bevredigen en daardoor 
in een uitzichtloze vicieuze cirkel terecht te komen, met 
dat verlangen zelf afrekenen. (…) Over de hele wereld 
wordt elke dag een miljard keren geneukt en altijd, 
of laten we optimistisch zijn, bijna altijd gebeurt dat 
uit gewoonte of uit hebzucht of uit misprijzen of uit 
morbide opwinding of tegen betaling.’ 
 Omdat Oda haar adoptiedochter en de moordenares 
van haar man niet terug in huis wil opnemen, komt 
er een hulpverlener aan te pas. Die begint met Oda te 
flirten om zijn slag thuis te halen. Kim wordt uiteindelijk 
opnieuw in de huiselijke kring opgenomen. Maar het 
stuk eindigt zoals een horrorfilm meestal eindigt: de 
dreiging van geweld blijft aanwezig. En dat vooral omdat 
de personages zich voortdurend verbergen achter rollen 
en maskers. All the world’s a stage krijgt hier een wel  
erg perverse invulling.

In Uw penis verwacht Aisha een kind met Adam, de 
superrijke minnaar van haar schoonmoeder Ellen, die 
moeder is van Marco, de vriend van Aisha. Zoals vaker 
een onmogelijk vertrekpunt. Ellen, een schrijfster en 
door Aisha erg bewonderd, is het in de eerste plaats  
te doen om het behouden van het luxeappartement  
van Adam waar ze al tien jaar woont. Aisha heeft 
gelogen over haar afkomst. Ze heeft zich gedragen  
als een personage uit de boeken van Ellen: 

ELLEN Je weet niet of je van Marco houdt om 
hemzelf of omdat je mij bewondert.

AISHA Ik vind hem leuk.

ELLEN Maar doordat je hem een leugen  
verteld hebt, kun je niet meer écht  
van hem houden.

AISHA Ja, dat denk ik soms ook.
ELLEN Als je met hem vrijt, is het alsof je met  

mij vrijt.
(Aisha knikt. Voor Marco zijn deze woorden erg  
pijnlijk. Hij zakt alweer door zijn knieën.) 
ELLEN Je adoreert ons. Tegelijk haat je ons 

misschien, en in ieder geval minacht  
je ons omdat we zo grif de leugens  
slikken die je vertelt.

AISHA Ja.
ELLEN Maar je bent afhankelijk van ons als 

van een soort drug. Als we je zouden 
wegsturen, ben je in staat om zelfmoord  
te plegen.

AISHA Dat klopt.

Iedere emotionele authenticiteit is verloren gegaan 
in manipulatie en make-belief. Het realiteitsverlies is 
totaal. In de finale confrontatie wil Marco Adam doden 
(‘U bent voor mij de vaderfiguur die ik mijn hele leven 
gemist heb’), maar uiteindelijk is het Aisha die Marco 
doodt, terwijl Ellen besluit een flatterende biografie over 
Adam te schrijven. De situaties zijn te extreem en de 
toon te grotesk om de traditionele psychologie en de 
traditionele karaktertekening nog enige kans te geven. 
Geen toeval dat het stuk eindigt met Adam die zich over 
de vermoorde Marco buigt en zegt: ‘Het is afgelopen. 
Marco! Sta op.’ Waarop Marco rechtstaat. Daarna richt 
Aisha zich tot het publiek met de woorden: ‘Hier eindigt 
dit toneel. De spelers groeten u.’ Het rollenspel wordt 
hier in zijn radicale consequentie doorgeprikt en de 
voorstelling wordt stilgelegd.

In Of Donalda (2012, niet gepubliceerd) gaat achter het 
familieconflict ook een bepaalde politieke analyse van 
het huidige tijdsgewricht schuil. De werkloze Ernesto 
trekt in bij zijn ouders, Donald en Benedicte, die in een 
armoedige Brusselse migrantenwijk wonen. In hun 
jeugd engageerden Donald en Benedicte zich voor het 
linkse verzet en de alternatieve hippielevensstijl. Donald 
is daarna jarenlang uit het leven van zijn vrouw en zoon 
verdwenen. Hij heeft het verlies van zijn idealen niet 
kunnen verwerken. Het vernieuwde contact met zijn 
zoon verloopt zeer moeizaam. 
 Met zijn oude linkse strijdmakker Gaston wil Donald, 
die door zijn kanker nog maar enkele maanden te leven 
heeft, een revolutionaire cel oprichten die Daniel Cohn-
Bendit tijdens een lezing in Brussel moet kidnappen. 
‘Rode Danny’ moet aan de wereld getoond worden zoals 
hij werkelijk is: ‘Cohn-Bendit is een zwijn. De bevrijdings-
theologie heeft hij onnoemelijke schade berokkend, méér 
dan alle pauselijke bullen samen. De revolte van ’68, 
die wezenlijk religieus was, heeft hij afgeleid naar seks. 
Studentenseks. De zomp waar alles in vastgelopen is.’
 Aanvankelijk kon Benedicte zich vanuit haar spiri-
tuele ingesteldheid best verzoenen met het leven in de 
migrantenwijk. Ze draagt zelfs een hoofddoek uit respect 
voor de moslims en bidt ook wel eens tot Allah omdat 
het uiteindelijk toch om dezelfde god gaat. Later in het 
stuk houdt ze een heftig extreemrechts discours dat ze 
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echter onmiddellijk weer relativeert. Ernesto vindt zijn 
plek in de wijk dankzij Mustafa die beweert geen homo 
te zijn, maar Ernesto toch dwingt hem te bevredigen. 
Ernesto raakt in contact met een praatgroep van politie-
mannen die verklaren geen neonazi’s te zijn, maar zich 
toch ernstig zorgen maken over de toekomst van  
de westerse beschaving. 
 Als Donald zijn einde voelt naderen, trekt hij zich 
terug in de kelderkamer die voorbestemd was voor de 
gekidnapte Cohn-Bendit. Daar wacht hij totdat Ernesto 
en Benedicte, die inmiddels een relatie hebben en een 
kind verwachten, hem met een kussen komen verstikken. 
Een heel eigentijds panorama van maatschappelijke en 
ideologische houdingen wordt hier door een fel gekleurd 
en grotesk prisma geduwd.

Nazisme als compensatie

Tot het beste van wat Mistiaen tot nog toe geschreven 
heeft, behoort ongetwijfeld De papa, de mama en de 
nazi, aanvankelijk een monoloog — een kort verhaal 
opgenomen in de verhalenbundel In het land van de 
kersen (2005) — en later tot een toneelstuk herschreven 
(in opdracht van Theater Antigone en Kopergietery).  
De papa, de mama en de nazi is een rauwe komedie  
over een jongen, Vissenoog, die beslist om nazi te worden 
op het ogenblik dat zijn moeder het gezin verlaat. 
 Alle pogingen van zijn leraars en zijn vader om hem 
op andere gedachten te brengen, mislukken: ‘Toen wist 
ik het zeker. De smouzen zaten overal. De Flop was er 
een. Anus was er een. Het zoontje van de magistraat 
was er een. Ze zwoeren samen. Ze trokken aan alle 
touwtjes. Ze manipuleerden iedereen. Ze beheersten 
de wereld. Slachtoffers hebben, vonden ze fijn. Ik was 
hun slachtoffer. Op school was ik de pineut, maar thuis 
downloadde ik de Protocollen van de wijzen van Sion. 
Ik chatte op het net met grote nazi’s, mannen die nog 
steeds door Wiesenthal opgejaagd werden en ergens 
ter wereld ondergedoken zaten. Ik maakte deel uit van 
internetbunden, van elektronische gouwen en van 
dot-sibben. Op mijn stoel, in onze huiskamer, waande 
ik me soldaat van het Vierde Rijk. Mijn vader keek mee 
over mijn schouder. Zijn adem stonk naar ongeluk. Voor 
hem was het laatste lichtpuntje uitgedoofd. Mama had 
een echtscheiding aangevraagd. Hij was de eenzaamste 
mens ter wereld.’

Mistiaen beschrijft glashelder hoe de jongen vanuit de 
traumatische ervaring van het vertrek van zijn moeder 
en de passiviteit van zijn vader een imaginaire identi-
teit (via het internet) voor zichzelf opbouwt. Vissenoog 
weet zijn vriend Stokbrood te overtuigen zich bij hem 
te voegen. Samen spiegelen ze zich in hun nazistische 
zelfprojectie: ‘We willen zijn als de jongemannen 
die we gezien hebben op YouTube, met blote boven-
lijven, open gezichten, een bijzondere haarsnit en een 
verrukte oogopslag. Dit is geen spel. Dit is verandering. 
Eindelijk gloort er wat hoop. Ons lot verbetert. Onze 
ruggen rechten zich. We krijgen volgelingen. Bij ons 
scharen zich: de dommen, de luien, de lelijken, de 
gebrekkigen, de geldgebrekkigen, de losers, de televi-
sieverslaafden, kinderen van drugsgebruikers, kinderen 
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van weldenkenden, kinderen uit eenoudergezinnen, 
meelopers. Niet bij ons scharen zich: de intelligenten, 
de mooien, de populairen, de weldenkenden, de ernstig 
genomenen, de met zakgeld betoelaagden, en meelopers.  
Wij zijn de Orde. We haten de chaos. We lopen in het 
zwart gekleed en we roepen: ‘Heil.’’ 
 Mistiaen legt hier in enkele regels het hele mecha-
nisme van imaginaire compensatie voor een bedreigende 
buitenwereld bloot: de jongen weet zelfs zijn vader te 
enthousiasmeren voor het nazisme en zijn parafernalia. 
In naziuniformen paraderen beiden door de huiskamer 
en geven zich over aan weerzinwekkende fantasieën van 
geweld en vernedering. De jongen gaat volledig op in zijn 
nieuwe wereldbeeld: ‘Ik trachtte mijn haat geraffineerder 
te maken. Ik liet de treinen weg. Ik liet de ovens weg.  
De vlammen waren in mij, woest, bulderend, heter dan 
de heetste oven. Pure haat. Ik liet de vlammen weg.  
Het werd stikdonker. Immateriële haat. Ik liet zelfs het 
object van mijn haat weg, de joden, De Flop, Anus, het 
magistratenzoontje, de vrolijken en gelukkigen, weg 
ermee… Transcendente haat. Niemand was vrolijk en 
gelukkig genoeg. De haat was alles, gold alles. De hele 
wereld was haat, het zonnestelsel was haat, de kosmos 
verpulverde vanzelf, uit zichzelf, in zichzelf.’ 
 Zelden is de fascinatie voor het nazisme en zijn inhe-
rent nihilisme zo scherp en zo beangstigend overtuigend 
onder woorden gebracht. Een tekst die het verdient om 
gelezen én opgevoerd te worden.

Het verschil in einde tussen de monoloog en het toneel-
stuk is echter opvallend. Het kort verhaal/de monoloog 
loopt catastrofaal af. Wanneer de moeder terugkomt, 
ontspoort het gezin helemaal. De zoon slaat haar brutaal 
in het gezicht. De vader stuurt haar opnieuw weg. Voor 
de zoon is dat vreemd genoeg een bevrijding. Na het 
slaan van zijn moeder trekt hij zich terug in zijn kamer, 
vernietigt al zijn nazispullen, weent om het lot van de 
joden, stelt zich in een weerzinwekkende fantasie voor 
dat hij een uitgemergeld slachtoffer, Solomon, streelt 
en klaarkomt in diens mond. Op dat ogenblik pleegt zijn 
vader beneden zelfmoord. De zoon wandelt naar buiten, 
naar zijn vriend Stokbrood: ‘Hij was mooi als een held. 
Hij lachte. Hij rookte een sigaretje. Ik stak opgelucht de 
straat over en ik liep naar hem toe.’ 
 In het toneelstuk blijft iedereen samen en in leven, zij 
het dat vader met de karabijn die hij voor de verjaardag 
van zijn zoon gekocht heeft, de weggelopen kat Tijger 
doodschiet en op de keukentafel gooit: ‘Hem hebben 
we ook terug. (…) We zijn weer samen, nu. We slaan het 
stof van onze kleren. We gaan op zoek naar wat er van de 
brokken te lijmen valt.’ Over dat verschil zegt de auteur 
zelf: ‘Je moet in de voorstelling geconfronteerd worden 
met een moreel probleem dat jou, als toeschouwer, niet 
helemaal vreemd is. Daarom heb ik in de tekst van de 
voorstelling een ander einde voorzien dan in die van het 
verhaal: de zelfmoord van de vader was bijvoorbeeld 
te geruststellend. De toeschouwer pinkt daar een traan 
bij weg en gaat vol medelijden met het personage 
naar huis, zonder dat hij zich nog vragen stelt. Het lijkt 
misschien paradoxaal maar tragische, hartverscheu-
rende, ontroerende taferelen zijn vaak te gemakkelijk 
verteerbaar. Toneel mag niet gemakkelijk verteerbaar 
zijn.’ 2 Brechtiaanser kan niet. De drama’s van Mistiaen 

zijn inderdaad harde, nauwelijks te verteren brokken, 
maar precies daarom een alternatief voor de lichte kost 
die ons al te vaak wordt voorgeschoteld. Ze blijven ons 
op de maag liggen en houden ons uit de slaap. En wie 
weet tot welke inzichten we dan komen.

(A) © Elize Van Aken 
Beeldselectie: Bruno Mistiaen
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